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І. І. Антоненко, О. Ю. Полухін 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

НОВІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Зараз в основу модернізації вищої інженерної освіти покладено 

положення Болонської декларації. Це означає насамперед підвищення 

якості освіти інженерних кадрів, а також перехід на світовий стандарт 

підготовки фахівця, здатного до самостійного вирішення нових 

професійних завдань. Сучасні інновації підвищують конкурентноздатність 

вітчизняних фахівців.  

Кредитно - модульна система навчання вимагає нових підходів до 

роботи та в навчанні. Оскільки традиційне навчання орієнтоване на 

створення однакових умов для всіх, то тепер на перший план висувається 

завдання створення сприятливих умов для кожного.  Педагогічне навчання 

повинне бути спрямоване перш за все на те щоб забезпечити слухачам 

вільний вибір темпів, методів та засобів навчання, які б відповідали їх 

індивідуальним інтелектуальним можливостям. Кредитно - модульне 

навчання пред'являє високі вимоги до навчально - методичної літератури, 

що визначає відповідальний напрямок методичної роботи. 

Потрібні нові підходи до навчання, а саме: навчальна програма з 

курсу, підручник з глосарієм, посібник для самостійної роботи з 

тематичним оглядом літератури, вправами для закріплення матеріалу, 

текстами для самоперевірки знань тощо. Причому варто мати не лише 

текстовий, а й електронний варіант всіх цих посібників. Розробка таких 

посібників з кожної дисципліни - широке поле для науково - методичних 

пошуків кожним викладачем. Найбільш ретельного дослідження потребує 

той елемент навчання, який пов'язаний з технологіями, методами та 

організаційними формами. Організаційні форми, взаємодіючи з 

методами та технологіями, є визначальними в підготовці майбутніх 

фахівців. Зараз переважно використовуються такі форми навчальної 

діяльності як традиційні  практичні заняття. Значно ефективнішими є 

форми навчання зі зменшеною оптимальною кількістю слухачів на 

викладача: індивідуальні (індивідуалізовані) та мікрогрупові,  які 

дозволяють організувати диференційоване навчання. Диференційоване 
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навчання вважають перспективним та досконалішим Взагалі 

диференціація навчання розуміється як врахування особливостей тих, 

хто займається, в такій формі, коли вони отримують знання в залежності 

від їх потреб. Таким чином впроваджуються нові методи навчання, а саме 

викладання в невеликих групах, групово-динамічний тренінг, групове та 

диференційоване навчання, методика проектування. Головною новацією є 

підготовка фахівців за допомогою нових індивідуальних навчальних 

планів, які дозволяють з максимальною ефективністю 

використовувати переваги нових  методів навчання. Можна зазначити, 

що новітні методи навчання сприяють сучасному інженерові отримати знання 

з іноземних мов. Але не просто іноземних мов, а іноземних мов професійного 

спрямування, які пов'язані з професійною діяльністю майбутнього фахівця. 

Сучасний етап розвитку педагогічних, психологічних та лінгвістичних 

досліджень які пов'язані з навчанням іноземним мовам в вищих навчальних 

закладах, характеризується розмаїттям підходів та методів. Оптимізація навчання 

пов'язується вітчизняними вченими з такими його аспектами, які забезпечують 

цілісність (передбачає навчання формулювання думки в мовленнєвій 

діяльності) та високу мотивованість (передбачає зрозуміння необхідності 

засвоєння мовної форми) для досягнення потрібного рівня володіння фаховою 

іноземною мовою. Можна відмітити, що навчально - пізнавальна діяльність з 

граматико - перекладним методом навчання та спілкуванням сприяє вирішенню 

завдань формування в майбутніх фахівців знань в фаховій іноземній мові. 

 

І. М. Ахмад 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

АУДИРОВАНИЕ –  ВАЖНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аудирование (от лат. audire - слышать), прослушивание озвученных 

текстов для тренировки их восприятия и понимания на слух (главным образом 

в учебном процессе).  

Термин «аудирование» был введен в литературу американским 

психологом Брауном. Аудирование составляет основу общения, с него 

начинается овладение устной коммуникацией. Он складывается из умения 

дифференцировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые 
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комплексы, удерживать их в памяти во время слушания, осуществлять 

вероятностное прогнозирование и, исходя из ситуации общения, понимать 

воспринимаемую звуковую цепь. При этом процесс восприятия проходит в 

определенном нормальном темпе, свойственном для данного языка. 

Аудирование должно занимать важное место уже на начальном этапе. 

Овладение аудирование дает возможность реализовать воспитательные, 

образовательные и развивающие цели. Оно позволяет учить студентов 

внимательно вслушиваться в звучащую речь, а так же умения понимать речь 

на слух. Оказывает в то же время и развивающие воздействие на студента, 

заключаясь в том, что оно положительно сказывается на развитии памяти и 

прежде всего слуховой памяти, в столь важной  для изучение иностранного 

языка.  

Итак, главной задачей интенсивного метода обучения иностранному 

языку является овладеть, в условиях жесткого лимита времени, иностранным 

языком как средством общения и средством познания, выработать умения и 

навыки понимания устной речи на иностранном языке в нормальном 

(естественном) или близком к нормальному темпе.   

Практика показывает, что для создания достаточно высокого уровня 

навыка аудирования обучаемый должен овладеть ―словарем аудирования‖, 

равным приблизительно 6 тыс. словарных единиц. Это особый вид словаря, 

знание которого реализуется за счет не только реально знакомых, исходных 

слов, но и за счет знаний правил словообразования. Аудирование  является 

одной из самых актуальных тем в современной методике обучения 

английскому языку, так как без аудирования невозможно речевое общение. 

И недооценка аудирования может крайне отрицательно сказаться на 

языковой подготовке студентов. В тоже самое время аудирование облегчает 

овладение говорением, чтением и письмом. 

 

О. Я. Барабаш 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 

Говорячи про інтерактивне навчання ( слово «інтерактив» прийшло до 

нас з англійської від слова «interact». «Inter» - це «взаємний», «act» - діяти. 

Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, 
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діалогу з чим-небудь),  можна  зазначити, що це поняття   є досить відомим і 

набуло широкого застосування  в наш час. 

Якщо говорити про сильні сторони інтерактивних методів навчання, то  

це по-перше підвищення ―ККД‖ процесу засвоєння інформації. Керуючись 

висновками американських вчених можна сказати, що під час лекції студент 

засвоює всього лиш 5% матеріалу, під час читання – 10%, роботи з 

відео/аудіоматеріалами – 20%, під час демонстрації – 30%, під час дискусії – 

50%, під час практики – 75%, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує 

знання – 90%. Таким чином,  відносно пасивні методи навчання (коли студент 

лише засвоює та відтворює інформацію) мають на рівень (в 5-10 разів!) нижчу 

ефективність, ніж активні та інтерактивні. 

Під час інтерактивного навчання студент є не об‘єктом, а суб‘єктом 

навчання. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його 

ефективності. Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних 

методів при правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання. 

Однією з основних особливостей  інтерактивного навчання є те, що студенти 

навчаються ефективній роботі в колективі. Інтерактивні методи навчання є 

частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють 

соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і 

потенціалу. 

Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: 

групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп 

(на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всієї 

групи. Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, 

виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина. До групових методів належать : 

- Робота у парах.  Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє 

швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або 

неможливими. 

- Карусель. Студенти  розсаджуються в два кола – внутрішнє і зовнішнє. 

Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти 

використання методу – для дискусії (відбуваються ―попарні суперечки‖ 

кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, 

неповторювані докази), чи для обміну інформацією (студенти із зовнішнього 

кола, рухаючись, збирають дані).  
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- Робота у малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: ―спікер‖ – 

керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, 

визначає доповідача, заохочує групу до роботи), ―секретар‖ (веде записи 

результатів роботи), ―посередник‖ (стежить за часом, заохочує групу до 

роботи), ―доповідач‖ (чітко висловлює думку групи). 

- Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, після 

обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. Після 

цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні здобутки.  

Як висновок, хотілося б відзначити, що інтерактивне навчання дозволяє 

вирішувати одночасно кілька завдань. Головне - воно розвиває комунікативні 

вміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між 

студентами, забезпечує виховні завдання, оскільки привчає працювати в 

команді, прислухатися до думки своїх товаришів. 

 

О. О. Бесклетна 

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

TEACHING BUSINESS ENGLISH WRITING SKILLS FOR 

PROFESSIONAL PURPOSES 
 

In the course of everyday business it is necessary to write and translate 

different kinds of business documents, letters, advertising materials, etc. Curriculum 

for students specializing in Business English teaching and translation includes many 

different skills and one of them is writing advertisements. Skills are defined as 

«readiness consciously and independently to carry out practical and theoretical 

actions on the basis of assimilated knowledge, life experience and obtained habits» 

(1: 75). 

Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of 

products, services, or ideas by an identifiable individual or organization. Three main 

objectives of advertising are as follows:  to produce knowledge about the product 

and service; to create preference for it; to stimulate thought and action about it. 

Advertising for an employee is used to describe the job, which is offered. The 

length and detail of the description depend on where to advertize: advertisements in 

newspapers, specifications to employment agencies or for the staff board. It is 

necessary to think carefully about information which goes into the advertisement. 

Any business document preparation consists of several main steps:  planning, 
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composing and editing. During planning phase one needs to analyze the information 

and establish the main idea of the message. Each message should be edited for 

content, organization, style,  readability,  format. 

The most important thing is a detailed job description. It should include the 

following subheadings:  job title, purpose, duties, responsibilities, relationships, 

conditions,  pay and holidays,  qualifications. These subheadings can be used for any 

job description. In simple cases one might not need to distinguish «purpose» (a 

general description of the post), «duties» (the day-to-day tasks the recruit will have 

to carry out) and  «responsibilities»  (the supervision of personnel money and 

equipment). By adopting a consistent format for advertisements one can save a lot of 

trouble. 

The advertisement for an employee should include the following items:  

company logo and name; a brief description of duties (fringe benefits, career 

prospects, job location);  a brief description of the kind of applicant you are looking 

for (details of demanded experience and qualifications);  a direct statement of the 

offered pay;  a clear statement of what kind of reply is required,  to whom, where 

and before when. 

While teaching Business English writing students attention should be drawn 

not only to the layout of a document and rules that should be followed but to the 

language focus as well. Like other styles of language, the style of business 

documents has a definite communicative aim and has its own system of interrelated 

language and stylistic means. Each of the subdivisions of this style has its own 

peculiar terms, phrases and expressions. That is why translation of Business English 

documents, papers, requires from students sufficient knowledge of terms, structure 

of a sentence, some specific grammar, syntactical patterns.  Coping with the 

challenges the students face in Business English writing they will acquire good 

writing skills and become efficient specialists. 

References: 

1. Dudly-Evans,T. 1998. Development in ESP. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

2. Nunan, D. 1992. Research methods in language learning. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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Ю.О. Бєлоглазова  

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ У 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 
 

З часу, коли Україна стала незалежною, відбуваються глибокі зміни в 

житті суспільства, пов‘язані з процесом глобалізації та науково-технічною 

революцією.  

Зокрема входження України до Європейського Союзу зобов‘язує її 

проводити суттєві зміни в усіх сферах життя, а особливо в освіті. Необхідність  

реформування системи вищої освіти України,  її удосконалення і підвищення 

рівня якості є найважливішою  проблемою, яка значною мірою обумовлюється  

процесами  глобалізації  та  необхідністю формування позитивних  умов  для 

розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у цьому світі.  

Через це, втілюючи принципи Болонської декларації, особливого 

значення набуває формування у студентів іноземної мовної компетенції.  

Вища технічна освіта сьогодні передбачає здатність майбутнього фахівця 

до активної діяльності у професійній сфері.  

Успішна професійна діяльність майбутнього інженера неможлива 

сьогодні без володіння іноземною мовою, якою здійснюється традиційний 

пошук фахової інформації, її аналіз і обробка, листування та телефонні 

переговори, доступ до новітніх технологій, використання інтернет-ресурсів, 

вивчення передового закордонного досвіду. Володіння іншомовними 

комунікативними вміннями для майбутнього інженера є важливим резервом 

підвищення його професійного рівня, збагачення знань зі спеціальності  та 

успішної професійної діяльності. [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 майбутньої професійної діяльності. Відтак увагу зосереджують на 

комунікативному підході. Мовленнєва спрямованість та ситуативність 

формують визначення комунікативного підходу і водночас є його принципами 

[3]. 

Реалізації принципів комунікативного підходу сприяє атмосфера 

колективного спілкування, співпраця студентів, координування викладача, 
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взаємодія викладача зі студентами. Все це характеризує спеціальну форму 

організації пізнавальної діяльності - інтерактивне навчання, метою якого є 

створення комфортних умов навчання. Така форма навчання передбачає 

перенесення акценту з навчаючої діяльності викладача на пізнавальну 

активність студента, що сприяє розвитку його активності, творчості, 

ініціативності, розвитку особистих здібностей, гнучкості. До найпопулярніших 

інтерактивних методів навчання іноземної мови можна віднести метод 

групової дискусії. Застосовуючи цей інтерактивний метод під час проведення 

практичних занять з іноземної мови, викладач скеровує студентів  на 

самостійне вирішення поставленої проблеми. [1]. 

Можна зробити висновок, що комунікативно спрямоване навчання 

іноземних мов у вищій технічній школі залежить від бажання і здатності 

викладачів використовувати гуманістичний підхід у навчанні, та у відмові від 

авторитарних і схоластичних методів. Гуманістичний підхід на якому 

ґрунтуються методи навчання іноземних мов, допомагають розкрити потенціал 

студентів і сприяють вдосконаленню навчального процесу. А це і забезпечує 

входження України до європейського освітянського простору. 

Література: 

1. Заяць Ю. Основні підходи до викладання іноземної мови 

професійного спрямуванні у контексті Болонського процесу // Вісник 

Львівського університету Серія педаг. – 2009 – Вип. №25, Ч.  

2. Ключковська І.М. Структурування змісту інтегративного підручника 

з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей: Автореф. 

дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний 

ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2006. 

3. Основні засади розвитку  вищої освіти в Україні в контексті 

Болонського процесу (Документи і  матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В. 

Кременя – К., 2004. 
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О. Б. Бігич 

професор, доктор педагогічних наук  

Київський національний лінгвістичний університет «КНЛУ»  

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ  

НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Сьогодення пропонує новий підхід до мовної освіти, зокрема 

переосмислюється концепція іншомовної освіти в немовних вишах, що 

спричинено передусім необхідністю підвищення якості навчання іноземних 

мов (ІМ) при невеликій кількості навчального часу. При цьому вирішення 

потребують й інші протиріччя процесу навчання ІМ: між декларованими в 

стандартах і програмах вимогами до формування іншомовної комунікативної 

компетенції (ІКК) у студентів-немовників та реальним станом їх навчання; між 

нагальною необхідністю формування ІКК у студентів немовних 

спеціальностей та недостатньою розробленістю відповідних системи і методик 

навчання для немовних вишів; між досягненнями психологічної, педагогічної і 

методичної наук та реальною практикою навчання ІМ на немовних 

факультетах. 

Аналітичний огляд джерел уможливив виявлення нами тенденцій 

сучасного процесу формування ІКК у студентів немовних спеціальностей. 

(При цьому ми не претендуємо на вичерпний перелік цих тенденцій). Це 

передусім професійна орієнтація вищезгаданого процесу, оскільки вміння 

іншомовного спілкування є вагомим складником професійної діяльності 

сучасного фахівця будь-якої галузі. Під професійно орієнтованим розуміється 

навчання, яке ґрунтується на врахуванні потреб студентів у вивченні ІМ, 

зумовленими особливостями їхньої майбутньої професії чи спеціальності. 

Водночас професійно орієнтоване навчання ІМ студентів-немовників не 

зводиться лише до вивчення «мови для спеціальних цілей». Специфіка полягає 

в інтеграції навчання ІМ з фаховими дисциплінами для набуття студентами 

додаткових фахових знань і формування професійно значущих якостей 

особистості через ІМ.  

Серед технологій професійно орієнтованого навчання студентів ІМ 

провідне місце посідають ігрові технології, які уможливлюють не лише 

моделювання комунікативних ситуацій, а й формування у студентів вагомих 

професійних якостей. Одним із ефективних засобів формування ІКК у 
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студентів немовних вишів є ділові ігри, які максимально наближають процес 

навчання ІМ до реальної професійної діяльності. Саме в ділових іграх 

стимулюється мовленнєво-мисленнєва активність студентів, підвищується 

мотивація їхнього учіння, долаються психологічний і лінгвокультурний 

бар‘єри.  

Основні інтереси студентів немовного профілю полягають саме у сфері 

їхньої спеціальності: зазвичай вони розглядають ІМ як засіб розширення своїх 

ділових контактів і професійних умінь. У діловій грі, окрім знання ІМ у межах 

спеціальності, студент отримує можливість розвивати свою особистість, 

формувати необхідні не лише для професійної діяльності, а й для 

повсякденного життя навички спілкування.  

На сьогодні і професійно орієнтоване навчання ІМ, і ділові ігри важко 

уявити без супроводу інформаційно-комунікаційних технологій, які викладач 

використовує як для пошуку професійно значущих джерел інформації, їх 

накопичення, модифікації для аудиторної і самостійної роботи студентів, так і 

для розробки різних видів електронних засобів навчання ІМ.  

Упровадження до навчального процесу вітчизняних вишів кредитно-

модульної системи передбачає формування у студентів освітньої автономії. 

Будучи внутрішньою особистісною незалежністю студента, освітня автономія 

щодо навчальної дисципліни «Іноземна мова» ґрунтується на його здатності 

самостійно керувати процесом набуття знань та оволодінням навичками й 

вміннями іншомовного спілкування.  

Отже, тенденції формування ІКК у студентів немовних вишів 

торкаються процесу навчання ІМ – його професійна орієнтація, його 

організаційної форми – ділова гра та сучасних технологій – інформаційно-

комунікаційні технології, а також особистісної характеристики студента – його 

освітньої автономії.  

С. М. Бобровник, О. А. Волкова 

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Розглядаючи механізми і процеси, що забезпечують цілісне навчання 

професійно-орієнтованої іншомовної мовленнєвої діяльності в контексті 

інтерактивного підходу до сучасної освіти велика увага приділяється 
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дослідженню феномена інтерактивності як однієї з основних характеристик 

професійно-орієнтованого навчання. 

Однією з основних завдань вищої школи є підготовка 

висококваліфікованих, компетентних фахівців з широкою культурою праці і 

гнучким мисленням. Майбутній спеціаліст повинен навчитися самостійно 

оновлювати свої знання, розширювати теоретичний кругозір, думати, розуміти 

й аналізувати проблеми розвитку науки, пов'язувати досліджувані явища в 

цілісну систему, розкриваючи закономірності, проводячи паралелі і виявляючи 

суперечності. Свій внесок у професійну підготовку майбутніх фахівців вносить 

іноземна мова. Специфіка майбутньої професійної діяльності визначає 

особливості практичного оволодіння іноземною мовою студентами всіх 

профілів.  

Однією з перепон, яка стоїть на шляху успішного оволодіння іноземною 

мовою в вищому технічному навчальному закладі, є недостатня, а інколи й 

відверто низька мотивація студентів до вивчення мови. Саме тому особливий 

інтерес представляють інтерактивні технології, метою яких є створення 

комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність, 

інтелектуальну спроможність. В основу такого навчального процесу закладено 

співробітництво і продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв‘язання 

проблем, формування здібностей виділяти головне, ставити цілі, планувати 

діяльність, розподіляти функції, відповідальність, критично міркувати, 

досягати значимих результатів. Тому, на нашу думку, потрібно більше 

активізувати процес навчання, використовуючи відповідні інтерактивні 

технології. 

Важливу роль у навчанні іноземних мов відіграє рольова гра. А завдяки 

інтернету можливо знаходити різні матеріали, джерела для надання 

інформації, програвати різні ситуації на парі,  застосовувати рольові ігри. 

Вважається, що інтерактивними можна вважати технології, які 

здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання. Вони 

дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття спільною 

справою отримати нові знання і організувати корпоративну діяльність, 

починаючи від окремих взаємодії дво — трьох осіб поміж собою й до широкої 

співпраці багатьох. 

Сутність інтерактивного навчання полягає у взаємонавчанні, груповій 

формі організації освітнього процесу із реалізацією активних групових методів 
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навчання для вирішення дидактичних завдань. Педагог при цьому виконує 

функції помічника в роботі, консультанта, організатора, стає одним із джерел 

інформації. Однак, студент і викладач виступають як рівноправні суб‘єкти 

навчального процесу. Інтеракція виключає домінування будь-якого учасника, 

думки, точки зору над іншими, але має враховувати конкретний досвід та 

практичне застосування. Під час такого діалогового навчання студенти вчаться 

критично мислити, розв‘язувати складні проблеми на основі аналізу обставин і 

відповідної інформації, брати участь у дискусії, спілкуватись з іншими 

людьми. 

Організації процесу багатосторонньої комунікації сприяє використання 

відповідних інтерактивних методів навчання, які спрямовані на розвиток 

творчих здібностей студентів, орієнтують на діяльність, що стимулює 

активність та «винахідливість». До них можна віднести наступні: мозковий 

штурм, метод проектів, рольові та ділові ігри, дискусії, дебати, круглі столи, 

«мереживна пилка», «обери позицію». 

Достатньо дієвим різновидом групової діяльності є метод „мереживна 

пилка‖, розроблений Е.Аронсоном в 1978р. У створеній навчальній ситуації 

студенти виступають у ролі педагога, передаючи один одному засвоєну 

інформацію. Навчальна діяльність здійснюється у групах з 6 чоловік для 

роботи з певними частинами навчального матеріалу, який об‘єднаний у блоки 

за змістом і логікою. Кожен член групи опрацьовує свою частину матеріалу, 

потім представники різних груп, що вивчали одне й те саме питання, 

зустрічаються і обмінюються інформацією. Такий обмін називають „зустріч 

експертів‖.  Після цього „експерти‖ навчають власні групи тому, що дізналися. 

У свою чергу інші члени групи аналогічним чином опрацьовують власну 

частину матеріалу, як зубці однієї пилки. Засвоїти матеріал та отримати цілісне 

уявлення про явище, що вивчається, можливо лише уважно слухаючи колег і 

роблячи відповідні записи,  тому студенти будуть зацікавлені у сумлінному 

виконанні власної  та спільної частин роботи. Цікаво те, що звітує по темі як 

кожний окремо, так і група в цілому. На завершальному етапі викладач 

пропонує будь-якому члену групи питання по темі. Всі ці аспекти дозволяють 

залучати до роботи та активізувати навіть пасивних студентів із низькою 

мотивацією чи недостатнім рівнем володіння іноземною мовою. 

Інтерактивний метод навчання „обери позицію‖ спонукає студентів до 

прийняття певної думки, точки зору та, що важливо, аргументувати свій вибір. 
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Варто згадати і метод „шкала думок‖, який тренує вміння формулювати власну 

думку, відстоювати свою позицію. У якості аргументів в данному випадку 

важливо залучати науково обґрунтовані концепції та теорії, використовувати 

власний життєвий досвід. 

Усі вище згадані інтерактивні методи спрямовані на розвиток культури 

спілкування і формування особистості, яка володіє креативним  потенціалом, 

технологіями творчого саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації.  

Викладачу потрібно слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі 

активного навчання ставали усвідомленими, щоб студент розвивав і 

удосконалював не лише знання з мови, а й міг пов‘язувати їх з майбутньою 

професійною діяльністю.  

 

Ю. В. Боєва 

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В ТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 
 

Навчання англійській мові студентів технічних вузів стає все більш 

важливим і відповідальним завданням. Для того, щоб молодий спеціаліст був 

конкурентоспроможним на ринку праці, він повинен бути готовий до 

проведення презентацій власної роботи, доповідей на нарадах, участі у 

міжнародних конференціях та інше. А, оскільки Україна підтримує зв‘язки з 

багатьма країнами, то значна частина з них проводиться англійською мовою. 

Тож, виходячи з актуальних для молодих спеціалістів аспектів володіння 

іноземною мовою, слід приділяти особливу увагу розвитку монологічного 

мовлення.  

Навчання монологічного мовлення включає навчання підготовленого і 

спонтанного монологічного мовлення. На перших курсах увага приділяється 

розвитку навичок зв‘язного усного мовлення, тоді як на старих курсах ця 

навичка закріплюється. Найпоширенішою вправою є переказ тексту від імені 

автора. Хоча, доцільно давати ситуативні завдання безпосередньо перед 

підготовленим переказом. Наприклад, переказуючи тему «НТУУ «КПІ» 

студенту діється завдання «виступити перед старшокласниками і заохотити їх 

до вступу у цей вуз».  Зі студентами молодших курсів особливу увагу треба 

приділити студентам, котрі заучують тексти без осмислення інформації. Для 
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цього доцільно навчати переказувати тексти з опорою на малюнки, лексичні 

одиниці, питання до тесту, план. Доцільно також давати завдання на 

«колективну» доповідь маленькими групами студентів (3-4 чоловіка), 

наприклад зробити доповідь за темою «Студентське життя», «Наш розпорядок 

дня» та інше, також заохочувати студентів до ВВС новин, з яких і розпочинати 

кожну пару.  

На старших курсах необхідно варіювати завдання, пов‘язані з переказом 

тексту, наприклад, переказати текст від імені одного з героїв, додати власну 

думку до прочитаного, підготувати додаткову інформацію про прочитане, 

використовуючи надану інформацію змінити чиюсь точку зору, порівняти 

інформацію з двох чи більше джерел, надати анотацію до прочитаного, 

переказати український текст англійською. Також, високоефективними у 

навчанні монологічного мовлення є різного типу рольові ігри, обговорення, 

дискусії та диспути. Головними критеріями при доборі текстів є 

інформативність та актуальність для студентів.  Справжньою перевіркою і 

водночас хорошою практикою для студентів є доповіді на наукових 

конференціях, захист дипломної роботи іноземною мовою, а також усний 

іспит з англійської мови. 

Проводячи заняття викладач повинен орієнтуватися та те, що 50-

60%(перші курси) та 70-90%(старші курси) часу повинні розмовляти 

СТУДЕНТИ.  Лише за таких умов студенти будуть готові  як провести 

презентацію, виступити з доповіддю, переконати, справити враження, так і 

швидко зреагувати на запитання співрозмовника.  

Література: 

1. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Методика обучення 

английскому языку для делового общения. – К.: Ленвит, 2004. – 192с.  

 

І. В. Бойко 

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

CURRENT TRENDS IN VOICE INTERACTIVE CALL 
 

In recent years, an increasing number of speech laboratories have begun 

deploying speech technology in CALL applications. Results include voice-

interactive prototype systems for teaching pronunciation, reading, and limited 

conversational skills in semi-constrained contexts. 
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A useful and remarkably successful application of speech recognition and 

processing technology has been demonstrated by a number of research and 

commercial laboratories in the area of pronunciation training. Voice-interactive 

pronunciation tutors prompt students to repeat spoken words and phrases or to read 

aloud sentences in the target language for the purpose of practicing both the sounds 

and the intonation of the language. 

Technically, designing a voice-interactive pronunciation tutor goes beyond the 

state of the art required by commercial dictation systems. While the grammar and 

vocabulary of a pronunciation tutor is comparatively simple, the underlying speech 

processing technology tends to be complex since it must be customized to recognize 

and evaluate the disfluent speech of language learners [1, 257]. 

A number of techniques have been suggested for automatic recognition and 

scoring of non-native speech. In general terms, the procedure consists of building 

native pronunciation models and then measuring the non-native responses against 

the native models. 

Correct usage of supra-segmental features such as intonation and stress has 

been shown to improve the syntactic and semantic intelligibility of spoken language 

[2, 112]. In spoken conversation, intonation and stress information not only helps 

listeners to locate phrase boundaries and word emphasis, but also to identify the 

pragmatic thrust of the utterance (e.g., interrogative vs. declarative). 

One of the main acoustical correlates of stress and intonation is fundamental 

frequency (F0); other acoustical characteristics include loudness, duration, and 

tempo. Most commercial signal processing software has tools for tracking and 

visually displaying F0 contours. Such displays can and have been used to provide 

valuable pronunciation feedback to students. Experiments have shown that a visual 

F0 display of supra-segmental features combined with audio feedback is more 

effective than audio feedback alone. 

References: 

1. Armstrong, D. F., Stokoe, W. C., & Wilcox, S. E. Gesture and the nature of 

language. Cambridge: University of Cambridge, 1995. 

2. Crystal D. The English tone of voice: essays in intonation, prosody and 

paralanguage, London: Edward Arnold), ix+198 pp. 
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С. О. Бойко 

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ 

МОВАМ 
 

Одним з перспективних напрямків удосконалення системи освіти в 

Україні є розвиток дистанційної форми навчання. Впровадження 

дистанційного навчання дає змогу надавати освітні послуги у відділених 

районах, забезпечує можливість одержати освіту особам з фізичними вадами, 

навчатися без відриву від основного виду діяльності.  

Дистанційна освіта є поширеною в багатьох країнах світу, проте в 

Україні розвиток системи дистанційного навчання знаходиться на початковій 

стадії. Варто зазначити, що особливості та проблеми дистанційної освіти 

математичного або технічного спрямування досліджені краще ніж 

дистанційної освіти філологічного спрямування. Зокрема, не визначено 

особливості побудови й застосування філологічних дистанційних курсів, не 

представлено критеріїв їх якості, не розкрито проблеми й не розглянуто 

дидактичні особливості таких курсів. Саме тому проблема дистанційного 

навчання іноземним мовам потребує детального розгляду спеціалістами у 

галузі освіти.  

Ефективність і якість дистанційного навчання іноземним мовам 

залежить від майстерності педагогів, що беруть участь у цьому процесі, а 

також від методичної якості використовуваних матеріалів. Програми 

дистанційного навчання іноземним мовам мають розроблятися на основі 

базових підручників та посібників, що містять основну навчальну інформацію, 

відповідають цілям і завданням курсу, пройшли апробацію у навчальному 

процесі та зазнали редагування. Отже, розробляти такі програми та створювати 

електронні підручники повинні кваліфіковані викладачі-методисти, що 

володіють не тільки глибоким знанням методики викладання іноземної мови, 

але й є обізнаними в комп'ютерних телекомунікаційних технологіях. 

Існують різні варіанти технологічного забезпечення дистанційного 

навчання: це може бути звичайний обмін файлами в режимі електронної 

пошти або використання всіх сучасних можливостей комп'ютерних 

телекомунікаційних технологій. Проте, для навчання іноземній мові 

недостатньо забезпечити студента навчальними матеріалами у вигляді книжок, 
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методичних рекомендацій, аудіо- та відеофайлами, оскільки будь- яка іноземна 

мова - це дисципліна, що вимагає не тільки читання та аудіювання але і 

розвитку комунікативних навичок. Формування комунікативної компетенції 

потребує використання інтерактивних засобів навчання для індивідуальної та 

групової роботи студентів. Той, хто навчається повинен мати різноманітні 

контакти в процесі навчання: з партнерами по курсу, з куратором сервера, з 

викладачем, із закордонними партнерами, працювати над проектами, що 

вимагають парної та групової роботи. Мають бути організовані обговорення, 

презентації, обмін думками, конференції в режимі on-line. Але перешкодою 

для реалізації цього завдання є низька пропускна спроможність електронної 

мережі, характерна для  невеликих міст України, мешканці яких і є, як 

правило, слухачами дистанційних курсів. 

Одним з суттєвих недоліків дистанційної освіти в Україні часто 

називають недостатній безпосередній контакт між персональним викладачем 

та дистанційним студентом. Варто пам‘ятати, що без систематичного, 

оперативного зворотнього зв'язку з боку кваліфікованого викладача будь-які 

дистанційні курси приречені на невдачу. Тому має бути відпрацьована система 

постійних консультацій із викладачем та куратором сервера.  

Таким чином, для успішного впровадження дистанційного навчання 

іноземних мов до практики освіти необхідно знайти шляхи подолоння 

складнощів технічного характеру і розробити методичні критерії та вимоги до 

розробки курсів дистанційного навчання іноземних мов.  

 

Л. В. Бондар 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

DEVELOPPEMENT DE L’EXPRESSION ORALE PAR 

L’UTILISATION DES TICE 
 

L'usage des technologies de l‘information et de la communication dans 

l‘enseignement (TICE) des langues étrangères et la théorie constructiviste de 

l'apprentissage ont beaucoup en commun. Il y a des idées, des concepts et des 

objectifs qui sont partagés et soutenus par les deux approches, comme par exemple 

la notion de la tâche. Lorsque la façon d‘apprendre les langues étrangères change, il 

faut aussi changer la façon d‘enseigner.  Il est essentiel d‘apprendre à profiter des 

technologies de l‘information et de la communication dans l‘apprentissage et 
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l‘enseignement des langues étrangères, car cette compétence a des effets longues 

portées.  La différence caractéristique entre les méthodes traditionnelles des 

nouvelles est la transition du média de masse à l‘usage fondamental et individualisé 

de la technologie de l‘information et la communication dans l‘enseignement.  

La communication basée sur une télécommunication interactive multiforme 

s‘inscrit dans la communication via le réseau des ordinateurs grâce à la 

télécommunication vidéo et au courrier électronique. Cette communication est 

indépendante du temps et de l‘emplacement des personnes. Les trois formes de 

communication (le monologue, le dialogue et la communication multiforme) devront 

être impérativement incluses dans une didactique des langues étrangères de la 

société d‘aujourd‘hui.  

Dans une situation d‘apprentissage chaque apprenant a des besoins et des 

fonctions spécialisées et individualisées ; il participe au groupe en tant 

qu‘individualité ayant des caractéristiques personnelles et son propre projet 

d‘apprentissage. La difficulté dans une situation d‘enseignement est de créer les 

conditions pour que chaque apprenant puisse tirer le maximum de ses modes 

cognitifs. Les TICE aident les étudiant à surmonter les difficultés dans 

l‘apprentissage des langues étrangères qui sont liées à des carctéristiques 

personnelles. 

L‘organisation d‘un cours peut être simplifiée par la prise en compte des 

différents types d‘apprenants. La classification peut être faite en fonction 

des capacités dominantes de l‘apprenant. Dans une situation d‘apprentissage où les 

exercices utilisant les TICE sont basés sur le texte, les apprenants visuels en 

profitent, et il faudra penser à multiplier les messages auditifs pour satisfaire les 

auditifs. Egalement l‘exercice basé sur le texte peut être utile pour les apprenants qui 

ne sont pas très spontanés et prêts à communiquer face-à-face au professeur ou aux 

autres apprenants. Pourtant pour les auditifs cela peut poser les problèmes, car pour 

eux une situation favorable stimule plutôt le sens auditif. Pour ces apprenants par 

exemple les vidéoconférences et les situations d‘interaction avec les dessins, les 

images et le son conviennent mieux. La construction d‘une représentation basée sur 

les tâches pour une grande diversité d‘apprenants devra contenir une grande diversité 

de matériaux pour les différents types. Le conceptuel intériorisera et modélisera 

beaucoup plus que le kinésique qui aura besoin de faire pour "réaliser", le 

systématique procédera méthodiquement étape par étape, alors que le synthétique, 

après un parcours analytique très rapide, ira directement à l‘essentiel, et s‘en 
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contentera. La difficulté consiste alors à mettre en oeuvre des activités méta-

cognitives correspondant à ces différents types, tout en sachant que chaque 

apprenant appartient dans des proportions variables à chacun des quatre types.  

Література: 
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К. І. Бондаренко 

Національний технічний університет України “КПІ» 

 

TASK BASED LEARNING 
 

The idea of the Task-Based Learning (TBL) claims that students learn 

language if they are thinking about a non-linguistic problem than if they are 

concentrating on particular language forms. Instead of a language structure, students 

are presented with a task they have to perform or a problem they have to solve. 

According to the key principles of TBL, learning is fostered through 

performing a series of activities as steps towards successful task realization. The 

focus is on language use for authentic, real-world needs. TBL relies heavily on 

learners‘ knowledge of the world, on learners‘ using skills of deduction and 

independent language analysis to exploit the situation fully. 

Motivation for communication becomes the primary driving force. The 

emphasis is on communicative fluency rather than the accuracy. The target language 

is used in a naturally occurring context. The materials are selected and adopted from 

authentic sources. 

The four fundamental principles underlying the Task-Based Teaching (TBT) 

are: meaning is primary, grammar and form are not ignored, the task is a complete 

unit and there is a systematic relationship between pedagogical tasks and target/real-

world tasks. 

A task in the Task-Based Teaching is a work plan that requires learners to 

process language pragmatically in order to achieve an outcome that can be evaluated 

in terms of whether the correct or appropriate propositional content has been 
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conveyed. It requires to give primary attention to meaning and to make use of 

student‘s own linguistic resources. The task should also have sense of completeness, 

being able to stand alone with a beginning, a middle and an end. 

In a foreign language classroom both pedagogical and linguistic tasks are 

used. Pedagogical tasks have a principal focus on meaning while linguistic exercises 

focus on manipulation of form. Tasks have a non-linguistic outcome while exercises 

have a linguistic outcome. 

Three basic stages in the framework of the Task-Based Learning are 

suggested:  

 the Pre-task 

 the Task cycle, 

 Language focus.  

In the Pre-task the teacher explores the topic with the class and highlights 

useful words and phrases, helping students to understand the task instructions. 

During the Task cycle, the students perform the task in pairs or small groups while 

the teacher monitors from the distance. The students plan how they are going to 

report to the class on what they do. In the language focus stage the students examine 

and practice specific language features which the task has provoked.  

The major criticism of TBL concerns its applicability to lower learning levels. 

However, there are many tasks that are suitable for beginners or young learners. 

Another point of criticism is about restricted patterns of language that are usually 

used in the Task-Based Learning. Language patterns that are used in discussion, 

debate, or social interaction of other kind fail to be included in the task-based 

interaction. Nevertheless, tasks are widely used in language teaching, either as the 

basis of language course or as one of its components. 

In TBL learning is fostered through performing a series of activities as steps 

towards successful task realization. Since the emergence of TBL tasks have been 

widely used in language teaching, either as the basis of language course or as one of 

its components. 

The major criticisms of TBL concern its applicability to lower learning levels 

and the use of restricted language patterns. 
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Л. Ф. Бондаренко 

доцент, кандидат філологічних наук  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ ГЕРМАНІСТИКИ 
 

Нове соціальне замовлення суспільства в галузі освіти викликало нові 

дослідження в галузі вивчення та викладання іноземних мов, які привели до 

створення міжкультурної германістики, яка має формувати особистість, яка 

здатна жити  і працювати в мультикультурному суспільстві в умовах нової 

політичної та соціально-економічної реальності. 

Іноземну мову як важливий складовий елемент національної культури 

порівнюють з рідною мовою і культурою, що обумовлено 

інтернаціоналізацією практично всіх аспектів сучасного життя. Отже, 

міжкультурна германістика (interkulturelle Germanistik) набуває в останні роки 

все більшої актуальності. Головним положенням цього напряму є взаємообмін 

і взаємовідношення між своїм і чужим, знайомим і невідомим, що призводить 

до взаємного збагачення двох або декількох культур, які навчаються одна у 

одної, не втрачаючи при цьому власної своєрідності. 

На сучасному етапі методика викладання іноземних мов в аспекті 

підготовки до міжкультурної комунікації, особливо перекладачів, все більше 

взаємодіє з порівняльною лінгвістикою. Порівняльна лінгвістика займається 

типологією двомовності і багатомовності, різними питаннями мовних 

контактів. Методика використовує висновки порівняльної лінгвістики для 

пояснення використання елементів мови. 

Методика викладання іноземних мов – одна із дисциплін, які належать 

до лінгводидактики. Компонентом, який визначає зміст навчання, є 

інтралінгвістичні та екстралінгвістичні фактори навчання мови. При цьому 

інтралінгвістичні формують мовну компетенцію, а екстралінгвістичні – 

мовленнєву і лінгвокультурну (тобто щодо норм поведінки в рамках певного 

соціального або культурного оточення). 

Порівняльний аналіз, який розрізняє екстралінгвістичні та 

інтралінгвістичні фактори, може мати місце на всіх рівнях мови – 
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фонологічному, лексичному, фразеологічному, граматичному. В рамках цієї 

роботи ми трохи зупинимося лише на фразеологічному рівні, оскільки сталі 

словосполучення і фрази являють собою великий інтерес і деякі труднощі для 

перекладацької діяльності, бо їм притаманна образність і експресивність. Крім 

того, фразеологічні одиниці в загальній системі мови мають похідний характер 

відносно двох первинних систем – лексичної і синтаксичної і потребують 

переосмислення. Потреба в порівнянні в сфері фразеологічних досліджень 

вища, ніж на інших рівнях аналізу. Так, порівняння декількох мов показує, що 

на міжмовному рівні мають місце ті ж самі семантичні відносини, які властиві 

фразеологічним одиницям всіх мов – синонімічні, антонімічні і ін.. Це 

говорить про те, що незважаючи на національно-культурні своєрідності 

фразеологічних одиниць, фразеологічний склад любої мови є системою, отже 

виявляє структурно-семантичні закономірності універсального характеру. 

Звичайно, на виникнення синонімічних фразеологічних одиниць, зокрема 

прислів‘їв, в різних мовах велику роль відіграє запозичення. Але, на нашу 

думку, важливим фактором при цьому  є тотожність людської думки, єдині 

загальнолюдські форми відображення об‘єктивної дійсності в свідомості 

людей і в мові. 

Пор.: Eigene Last ist nicht Schwer (нім.) 

Свій тягар не тяжить (укр.) 

Своя ноша не тянет (рус.) 

Das Ei will klüger sei als die Henne (нім.) 

Яйця курки не вчать (укр.) 

Яйца курицу не учат (рус.) 

Ende gut, alles gut (нім.) 

Все добре, що на добре виходить (укр.) 

Всѐ хорошо, что хорошо кончается (рус.) 

Підсумовуючи, можна сказати, що вивчення схожості і різниці між 

конкретними одиницями декількох мов, встановлення міжмовних еквівалентів 

різних типів служить потребам перекладу і навчання іноземних мов. 

Інформація про еквівалентні лексичні (фразеологічні) одиниці необхідна для 

навчальних словників і посібників, оскільки без неї неможливо забезпечити 

засвоєння і коректне вживання іншомовних одиниць в мовленні. 
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Т. Б. Бондаренко 
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GENERAL APPROACH TO WRITING A CRITICAL REVIEW 
 

One of the indispensible skills acquired during the study period at Linguistic 

Faculty of NTUU ―KPI‖ is a writing skill. Written materials produced by students 

are different in aims and tasks. There can be many purposes for writing. One of them 

is ability to write a critical review while working on individual home-reading. 

Critical review is an essay about a piece of literature. A well-written review 

helps its readers to understand and appreciate the work reviewed by providing three 

different kinds of information about that particular work. First, such a review gives 

an idea of the content of the work and its author‘s purpose in writing it. Second, the 

review explains how the author attempts to achieve that purpose by analyzing the 

techniques the author employed. Third, the review evaluates how well the author 

succeeded in his/her purpose. 

Writing a review begins with a close reading of the text. In this case, the 

reader does not limit his/her attention to one element of the work. He/she reads 

carefully, alert to all indications of what the author is trying to do, and how. The 

reader takes notes and uses them to analyse the work as well as the author‘s goods 

and techniques. 

Good notes for a statement of the purpose of the work, comments on the 

techniques used to accomplish the purpose, and notes on the treatment of the various 

elements of the work. Notes on a short story, for example, would, depending on the 
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particular story, cover some or all of the following: them, plot, setting, characters, 

action, dialogue, and authors point of view. The reader would note a description of 

each element along with examples from the text. He/she might even specific 

quotations that would help in analising and understanding the work. 

These notes helps the reader to form specific ideas about what the work 

accomplishes, and how. Then the reader can begin to evaluate how well the work 

fulfills the author‘s purpose. The reader does this by picking out the strong or weak, 

and why they succeeded of fail. Then these judgments are combined with ideas from 

the analysis into one main idea. This idea is summerised in a thesis statement, upon 

which the critical review will be based. The reader now becomes writer and uses the 

thesis statement to begin writing the review. 

The critical review has three parts: an introduction, a body, and a conclusion. 

The introduction includes the thesis statement and whatever background 

information is essential to understanding the review. This might be information 

about the work as a whole, about some aspect of the work, or about the literary 

period or author. 

The body of the critical review consists of several paragraphs, each of which 

develops some aspect of the thesis statement. Each aspect developed should be 

supported by examples from the work. Each example should be something that is 

important in the story. These examples may be paraphrased or quoted directly. 

The conclusion of a critical review should be short. It should restate the thesis 

statement and briefly sum up the evidence that supports it. 

The procedure of writing a critical review covers several successive steps: 

drafting, composing, revising, and proofreading. 

Literature: 

1. Virginia Evans. Successful Writing. Proficiency, Express Publishing, 2000. 

– 160p. 

2. James A. W. Heffernan, John E. Lincoln. Writing. A College Handbook, 

1990. – 716p. 
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Т. В. Бондарєва 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ESP ADVANCES IN THE 21ST CENTURY 
 

The first decade of the 21st century has been witnessing a phenomenal 

expansion of the ways in which learning and teaching are delivered, and this is 

equally applicable to ESP. The cutting-edge developments would have not been 

possible in the last two or three decades of the past century. The ground-breaking 

ESP advances have become possible owing to a range of factors such as 

globalization, the Information and Communications Technology revolution or higher 

levels of a suitable educational infrastructure in a number of countries. 

Higher education worldwide is undergoing substantial changes in terms of 

organization and function in response to globalization forces such as demographics, 

economic structuring and information technology which are introducing new 

conceptions of educational markets, organizational structures, teaching 

methodologies and teaching content (Morrison 2003). There is increasing diversity 

in the student population in terms of culture, socioeconomic status, educational and 

linguistic backgrounds. These developments are impacting on the way we 

understand academic communication. Traditional teaching methods such as lectures 

and seminars are taking on new shapes and meanings while new modes of teaching 

are being introduced. Also, assessment methods are undergoing major changes with 

traditional ones assuming new meanings and new ones being introduced. University 

programmes themselves are increasingly complex, tending to combine modules 

across disciplines and using new modes of distance and electronic teaching. These 

developments are posing new communicative challenges to students in general but 

more so to international students who have to not only adapt to learning in English 

but to cope with varying genres and varying contexts and to handle meanings and 

identities that each environment evokes. 

One should be aware of the potential and practical applications of video-

conferencing in international contexts where face-to-face teaching or exchange of 

knowledge may be difficult. 

The video-conferencing definitely reaches traditionally disadvantaged learners 

and empowers students who – upon graduation - will be better equipped to cope with 

the challenges of ELT/ESP in a variety of contexts. The video-conferencing also 

includes train-the-trainer sessions for ELT/ESP lecturers who benefit not only from 



 28 

new transferable skills, but also undergo meaningful continuous professional 

development. Moreover, it breaks new ground in ELT/ESP delivery in both countries 

engaged into the conference and demonstrates that blended learning and e-learning 

can be a plausible replacement of or an addition to face-to-face tuition. 

Any video-conference is highly practical since lecturers who mentor their 

students put the transferable skills to good practice with future generations of trainee 

teachers, even if the conference is not repeated students make an immediate practical 

application of what they have learned on their video-conference. 

We normally have access to theoretical books and Internet resources in our 

country, but we are not given an opportunity to sample good ELT/ESP practice 

internationally. This practical update is being brought in via video-conferencing. 

Another important aspect of the ELT/ESP video-conferencing is the fact that 

lecturers‘ awareness of alternative practices and international ELT and ESP is 

certainly raised. 

The video-conferencing satisfies the academic demands and students‘ 

communicative needs which have shifted in response to the changing scene in 

Higher Education. Nevertheless, it requires the critical and comprehensive analyses 

of the methodological complexities involved and the theoretical and pedagogical 

implications. 

The video-conferencing is ultimately essential as students are exposed to a 

variety of native and non-native (but intelligible) accents; however the non-native in 

ESP should be given a voice in the new century. We say it is essential since the use 

of non-native speakers‘ voices reflects the actual situation: most of the interaction 

European students will have in English will be with other non-native speakers and 

not with native speakers of any of the traditionally accepted varieties. So our 

prejudices towards a more suitable role for non-native speakers in ESP listening 

materials should be eliminated. 

Being a communicative and more student centred approach the video-

conferencing assists to raise learners‘ positive attitudes towards standard and non-

standard varieties of English and promote social interactions for their personal 

linguistic awareness, which will allow them to become more participative and 

engaged with others in both academic and social contexts for the 21st century. This 

could enhance self-confidence, self-esteem, and ownership of students‘ spoken 

English.  

Education generally is central to the overall development of a nation. Higher 
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education is particularly important in this regard. It is meant to prepare prospective 

graduate students who are intellectually, technologically, professionally, morally and 

socially qualified and competent to function well in an academic environment and to 

occupy high-level manpower positions in the society. Technology has been part of 

language teaching for decades. From printing to recording and language laboratories 

to video, English teachers have exploited a range of resources. However, since the 

new Millennium the biggest difference is the rapid rate of development of these 

technologies and their application in specific areas of teaching. The video-

conferencing as a suitable educational tool could enhance greater quality in higher 

education. This resource should be integrated into ELT/ESP teaching and it will 

positively contribute to learning. Nevertheless, whatever the resource, we need to 

consider the impact on teachers and learners and how they can be implemented 

practically and economically. To sum up, the video-conferencing for ELT ad ESP 

has the potential of being a dynamic tool for educators in most circumstances as it 

gives teachers and learners the opportunity to discover content, promote dialogue 

and express opinions synchronously and asynchronously. 

 

І. П. Борковська 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

SOME ASPECTS OF ROLEPLAY FOR STUDENTS-LAWYERS 
 

Roleplay is useful tool not only for developing languages skills, but also for 

increasing sociocultural knowledge and intercultural awareness. 

Depending on how a roleplay is designed and set up, it can be used for a wide 

variety of purposes. 

There are several good reasons for using roleplays in class. 

1. Roleplays help shyer students address potentially controversial or personal 

issues by giving them a ―mask‖ 

2. Roleplays help learners cope with the unpredictable nature of language and 

forces them to think ―on their feet‖ 

3. Roleplays help learners work together to make a piece of communication 

work, rather than a simple transmission of information from one person to another. 

4. Roleplays provide a ―rehearsal‖ for events that students might encounter. 

This is particularly useful for learners with specific language needs. 

5. Roleplays encourage learner-learner interaction, giving learners more 
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responsibility in their learning. 

Role play “False Transformations” 

After working on the text students are divided into groups. Ask them to write 

ten false sentences based on actual extracts from the text. They retain the basic 

grammar of sentences, but change the information. 

Sentences are exchanged with other groups, who correct them and explain 

why the sentences are false, either from memory or by comparing them with the 

original text. 

І. В. Борушевич 

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

LES NOUVAUX MÉTHODES EN ÉDUCATION DES LANGUES 

ÉTRANGÈRES 
 

L‘éducation est essentielle au développement du type de société dans laquelle 

nous souhaitons vivre ; elle est absolument centrale si l‘on veut créer une société 

fondée sur les valeurs communes du Conseil de l'Europe et imprégnée de ces 

valeurs. Cette société ne peut reposer que sur le droit de tous les citoyens à une 

éducation de qualité.  

Dans cette perspective, les travaux sur l‘éducation aux langues visent à mettre 

à la disposition des Etats membres des lignes directrices admises par tous et des 

outils de référence communs pour l‘éducation plurilingue et interculturelle, fondés 

sur une vision large de ce que constitue un enseignement de qualité – un 

enseignement recouvrant à la fois des valeurs et des compétences.  

Il est généralement admis que pour évaluer et enseigner, il est nécessaire de 

décomposer des notions très générales, afin d‘en dégager les éléments constitutifs. 

Cependant, la question est de savoir jusqu‘où aller dans la déconstruction, ce qui est 

souvent source de conflit. En effet, passer d'une description large à une description 

plus analytique d‘objectifs d'apprentissage précis comporte des risques : des aspects 

important qui étaient implicites dans le concept général peuvent être perdus et 

l‘enseignement peut, si l‘approche est trop fragmentaire, manquer de continuité et 

devenir mécanique. Dans la pratique, l‘enseignement d‘une langue doit répondre à 

une démarche cohérente.  

Les avis divergent quant aux méthodes à employer pour renforcer au mieux 

les compétences d‘un étudiant en écriture. Les partisans d‘une approche intuitive, 

fondée sur le développement naturel, affirment que la lecture facilite 
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automatiquement l‘appréhension de la forme et du genre dans l‘écriture, dès lors que 

l‘apprenant est encouragé à construire ses propres idées. 

Dans un descripteur tel que « est capable de rédiger une lettre », par exemple, 

il n‘est pas précisé si l‘on attend de l‘apprenant qu‘il emploie un style formel ou 

informel, s‘il doit écrire sur un sujet familier ou non ou si l‘objectif visé est 

essentiellement la communication pragmatique ou la « correction » de la langue. 

L‘une des solutions partielles à ce problème consiste à complexifier et à nuancer 

davantage les énoncés d‘objectifs d‘apprentissage (« peut écrire une lettre informelle 

à un ami sur un sujet familier, avec un niveau de correction qui n‘inhibe pas la 

communication », par exemple). Néanmoins, adopter cette solution pour tous les 

descripteurs les rendrait trop complexes et pourrait limiter leur utilité pratique. Il 

convient donc de trouver un compromis entre la brièveté et la simplicité d'une part, 

et le développement et la complexité d'autre part. 

Prenons par exemple l'énoncé « peut écrire une simple carte postale », qui 

pourrait être l‘un des éléments d‘une série de descripteurs relatifs à la production 

écrite. L'activité en soi, décrite si sommairement, peut en fait s‘avérer une tâche 

d'écriture relativement difficile (« envoyer une carte postale à la maison qui trahit 

imperceptiblement le mal du pays »). À première vue, cela peut nous amener à nous 

interroger sur le niveau de transparence de ce court descripteur. Toutefois, la plupart 

des gens savent ce que signifie « écrire une carte postale », en particulier si cette 

activité est décrite comme un exercice de production écrite de niveau élémentaire. Il 

existe en effet des présupposés culturels, des indices contextuels et un niveau de 

compréhension implicite, qui aident à interpréter le sens sous-jacent des 

descripteurs; les difficultés d‘interprétation ne devraient donc pas être surestimées. 

 

І. В. Бурякова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

МЕТОДЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАМЫСЛА КУРСА 
 

В одном из разговоров с преподавателем университета, которому только 

что поступило  предложение прочитать один из курсов впервые, нас удивила 

определенная тенденция обсуждаемых вопросов. Предметом этих вопросов 

были и учебные задания – какие задания давать, и сколько их должно быть; и 

методы – а как лучше работать: в группах или индивидуально; и формы 
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работы – а сколько отвести времени на те или иные виды заданий и т. п. Как 

ответить на эти вопросы на самом старте разработки курса? Единственный, как 

казалось нам, разумный ответ на все эти вопросы выглядел удивительно 

однообразно: задания, методы, формы, приемы… все зависит от Вашего 

замысла и целей. 

Стоит учитывать, что выбор методов, заданий, приемов, форм обучения-

учения есть процесс, зависящий как от структурных элементов курса, так и от 

сопутствующих преподаванию обстоятельств. В любом учебнике по 

педагогике или дидактике написано, что «правильный» выбор метода 

обучения должен основываться на соответствии методов целому списку 

параметров. Вот некоторые из них: смысловые цели образования, особенности 

учебного курса, цель конкретного занятия, ожидаемые результаты, 

индивидуальные особенности студентов, имеющийся опыт в содержании 

курса, имеющиеся средства (техника, помещения и т.п.), предпочтения в 

методах преподавания, имеющееся время. 

Исходя из представленных выше критериев отбора методов, вроде бы 

очевидно, что, проектируя курс, невозможно «думать» о методах, заданиях, 

приемах как о некоторых автономных и самодостаточных образованиях, и 

соответственно использовать метод ради метода, задание ради задания, а курс 

мыслить  как последовательность сменяющихся методов. Конечно, все эти 

размышления правомерны в том случае, если мы рассматриваем курс как 

целостность или совокупность модулей, каждый из которых также является 

целостностью. Но, к сожалению, практика наглядно иллюстрирует, что все это 

далеко не просто и очевидно. 

Возникает вопрос: пользуются ли этими средствами преподаватели в 

реальной практике разработки курсов? Насколько предлагаемые уважаемыми 

экспертами инструменты  практичны и принимаемы?  Любопытно было бы 

узнать, как воспринимают практикующие преподаватели предлагаемые 

исследователями средства. 

Почему такие материалы достаточно многими преподавателями 

воспринимаются, скажем честно, как неоперациональные? Почему они не 

могут с ними работать? И как можно писать об отборе методов по-иному, 

чтобы была польза для преподавателей, а стало быть, и для их студентов?  

Возможно, корень проблемы состоит в  отсутствии «практичных» 

описаний методов обучения-учения, из которых преподаватель мог бы что-то 
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выбирать? И хотя сегодня появилась масса литературы, авторы которой 

прилагают усилия к такому описанию, очень часто получаются какие-то 

неживые картинки. Этими описаниями невозможно пользоваться.  

Еще один вариант интерпретации проблемы: выбор есть там, где есть 

разнообразие, соответственно необходимо «обогащение» методического 

портфолио преподавателя. И как показывает опыт многолетнего проведения 

интерактивных семинаров, нашему преподавателю проще «взять» метод из 

опыта, когда он реально увидел его работу на семинаре, чем из книжных 

описаний. 

 

Л. Л. Гайдук 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВІТНІХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

ДЛЯ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ. 
 

Розвиток науки і техніки, інноваційні процеси у сфері сучасної техніки й 

технології, а також діяльність численних спільних підприємств науково-

дослідного, науково-виробничого вимагають професійного міжкультурного 

спілкування фахівців. Без такого спілкування стає важким оперативний обмін 

інформацією, координація дій, досягнення взаєморозуміння, вироблення 

оптимальних і взаємоприйнятних організаційних, технічних і соціальних 

рішень. 

Сьогодні не є достатнім розглядання форми вивчення іноземної мови 

через навчання мові і мовленню, де основним засобом та джерелом інформації 

виступає підручник, хоча ці форми були і залишаються визначальними. 

Сучасні підходи до вивчення іноземної мови передбачають не лише озброєння 

студентів комплексом знань, навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої 

діяльності, але й повинні надавати достатні знання також і про країну, мова 

якої вивчається. Слід зауважити, що такий матеріал завжди викликає 

підвищену зацікавленість студентів, оскільки він є новим для них. 

Ефективним засобом навчання, що забезпечує реалізацію вищевказаних 

завдань може бути інтегрований підручник, який поєднує в собі кілька об‘єктів 

вивчення, тематично поєднаних між собою, що доповнюють один одного, 

таким чином, надаючи студентам нові знання, навички та вміння в різних 

галузях науки. 
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На уроках іноземної мови перевага надається використанню 

мультімедійних програм. Основою цих програм складають вправи, 

спрямованні на розвиток фонетичних навичок на кожному уроці, на кожному 

рівні, протягом усього процесу навчання. У студентів є можливість 

прослуховувати аудіоматеріали, записані носіями мови, і корегувати свою 

вимову. Хоча, можливо, було б доцільно використовувати вправи на 

відпрацьовування конкретного звуку, що є цілком можливим і практикується 

на заняттях із застосуванням традиційних методів, та форми їх виконання 

відповідно до індивідуальних умінь кожного студента. 

Що стосується роботи над формуванням таких важливих навичок, як 

говоріння й аудіювання, то при навчанні іноземній мові за допомогою 

мультимедійних програми, кожен з уроків включає окрему розмовну тему, що 

дозволяє постійно підтримувати у студентів жвавий інтерес до вивчення мови 

й уникнути тієї монотонності, що може іноді виникати на заняттях за 

традиційною методикою, коли на вивчення однієї теми виділяється кілька 

занять. При використанні мультимедійних програм студенти вже після кількох 

занять напрацьовують хоча й обмежений, але активний словниковий запас, що 

дає їм можливість спілкуватися на різні теми, висловлювати свої думки, 

складати діалоги. 

Отже, не слід недооцінювати традиційну методику навчання, а варто 

комбінувати різні підходи, для досягнення необхідного результату – 

формування комунікативних умінь і навичок при оволодінні іноземною 

мовою. 
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CREATIVE METHODS OF LANGUAGE TEACHING AND 

LEARNING 
 

Teaching is a transformational process in the sense that it modifies us 

continuously, and teacher educators at the university level must provide the 

leadership needed to revamp their own programs. News, press, e-mail 

communication and Internet availability, influence both teachers and learners in 

profound ways. These media can be profitably used to provide training that is not 

only site-based, but also contextual and specific to the individual needs of the 

students. 

The classroom should be an extension of the learner's world. In an everyday 

situation the learner is exposed to both written and oral information coming from the 

press and TV. The students are given practical tasks oriented to enhance their 

thinking power and develop their critical skills. The teacher should decide when it is 

the most convenient moment to expose the students to mass media information. 

Teachers should consider text structure, length, linguistic difficulty (including 

vocabulary), and content. Attention should also be drawn to the discovery of the 

macro structure of the whole text. The learner should be able to recognize different 

patterns, such as a presentation an argumentation or debate, or a sequencing of 

events presented in a narrative text. A teacher may begin with a review of the current 

news. Discussion may focus on issues and trends unfolding in the news.  

Topics about human condition, family relationships, education, environmental 

problems, or issues of everyday life, provide interesting material as long as they are 

universal enough to be understood. The learner is actively involved in solving 

problems through hands-on tasks that involve locating and extracting specific 

information, matching, sequencing, selecting appropriate answers, 

agreeing/disagreeing with certain statements, taking notes, summarizing, and so on. 

Using the traditional five Ws as the basic procedure the students are gradually lead 

to the general and then to a more detailed comprehension of the text in question. 

Finally, the learner should be able to give one of the many possible versions of 

this interpretation: his/her own, based on the material that has just been read. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

НА ВІДСТАНІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ  

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ВНЗ. 
 

Комп‘ютерні телекомунікації зараз – не тільки самий новий, але й 

найперспективнійший вид телекомунікацій. Під телекомунікацієй в 

міжнародній практиці розуміють ‖передачу будь-якої інформації на відстані за 

допомогою технічних засобів (телефона.телеграфа,радіо, телебачення і т. п.‖). 

Класифікаційними ознаками технологій навчання на відстані сьогодні є 

спосіб доставки навчального матеріалу (контенту) та навчальних  інстукцій 

кінцевому користувачу- тому, хто навчається.  

Кейс- технологія (від англ. case- набір, обставини конкретна ситуація), 

полягає в предоставленні тим, хто навчається інформаційних навчальних 

ресурсів у вигляді набіру спеціалізованих навчально-методичних комплексів, 

призначених для самостійного вивчення та використання різних носіїв 

інформації.  

Кейс- технології навчання на відстані можуть ефективно 

використовувати наступні засоби навчання: 

- програми вивчення дисциплин з методичними вказівками для 

виконання контрольних, курсових та випускаючих робіт; 

- друковані фундаментальні підручники та навчальні посібники з 

дисциплини курсу; 

- спеціальні друковані навчально-практичні посібники з тестами для 

самоконтролю та контролю; 

- оглядові аудіо- чи відеоколекції з дисциплини курсу; 

- лабораторні практикуми; 

- комп‘ютерні електронні підручники та/ чи комп‘ютерні навчальні 

програми з усіх дисциплин курсу. 

Ефект комп‘ютерного навчання зростає відповідно до збільшення частки 

навчального матеріалу, що включено до курсу навчання.Зворотній зв‘язок 

викладаа з учнем відбувається завдяки поставлених запитань викладача до 

учня , передбачених заздалегіть як можливі при появі складнощів сприйняття 

чи засвоєння навчального матеріалу.Курс супроводжується поясненням 
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типових помилок, які можуть виникнути, наданням підказок при вирішенні 

конкретного завдання курсу, та вказівки стосовно до якогого фрагменту 

викладеного матеріалу слід повернутися. 

Особливе місце у навчанні на відстані займають мультимедійні засоби, 

що є компонентом навчального курсу.Більш поширеними є такі мультимедійні 

продукти як графіка, анімація, звук, відеофрагменти.  

Маючи досвід створення курсу для навчвння на відстані ‖Англійська 

мова професійного спрямування для студентів IV курсу факультету 

менеджменту та маркетингу НТУУ « КПI»‖, можу зазначити, що розробка та 

використання курсів сааме за кейс-методикою є доцільним та необхідним 

компонентом навчання в умовах сучасного розвитку інформаційних 

технологій, для забезпечення самостійної роботи студентів, інтенсифікації та 

максиміалізації навчального процесу, заощадження часу викладача, 

підвищення мотивації тих,  хто навчається , забезпечення індивідуалізації 

навчання та здійснення контролю практичних досягнень студентів. 

Література: 
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ІНТЕРНЕТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВНЗ 
 

На сучасному етапі розвитку методик викладання іноземних мов з 

переходом до комунікативного методу відбувається інтеграція всіх аспектів 

вивчення мови. Комунікативний метод дозволяє студентам усвідомити, що 

кожна розмовна ситуація відбувається у специфічному соціальному середовищі. 

Психологічні фактори (вік співрозмовника, стать, склад групи, особисті якості 

студентів, їхні ролі, і т. д.) так само як і лінгвістичні фактори (тема обговорення, 

тип дискурсу, різновид мови) мають велике значення для певної комунікативної 

ситуації.  

Використання Інтернету на занятті з іноземної мови є ефективним, якщо 
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воно насправді позитивно і гармонійно доповнює традиційні методики або 

допомагає усунути їхні недоліки. Кожний досвідчений викладач розуміє, що 

на сучасному етапі розвитку освіти недостатнім є просте використання 

підручника на занятті. Специфіка викладання іноземної мови в немовному 

вищому навчальному закладі полягає в її професійному спрямуванні. 

Підручники, створені для немовних вузів, є часто застарілими та нудними, а 

вправи не завжди несуть професійно орієнтований характер. Це справді 

актуальна проблема, особливо в наш час, коли іноземна мова як предмет стає 

мовою професійного спілкування. У більшості випадків комунікативним 

аспектом нехтують при створенні підручників. В багатьох підручниках дотепер 

увага приділяється граматиці, а не розвитку навичок  для щоденного спілкування 

як природної функції будь-якої мови, бракує завдань, спрямованих на 

вироблення мовленнєвих вмінь. Також іноді тексти підручників занадто важкі 

або занадто легкі для сприйняття, картинки застарілі, матеріали не автентичні. 

Інтернет може допомогти у розв'язанні цих проблем. Він стає для 

викладачів невичерпним джерелом матеріалів, які вони можуть 

використовувати на своїх заняттях. Дуже багато часу у викладача забирає 

підготовка роздаткового матеріалу. Інтернет допоможе в його підборі та 

розповсюдженні серед студентів. 

Таким чином, з початком застосування Інтернету у вивченні іноземних 

мов весь навчальний процес зміниться і буде зорієнтованими на потреби 

слухачів. 
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WORKING WITH DIFFERENT TYPES OF WRITING 
 

There are several genres which are important for the development of writing 

skills at advanced level. Let us consider some of them. 
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One of the major academic tasks is developing the ability to analyse the text 

and provide its critical review. A good way of introducing students to critical 

reviews in the sphere of art and culture is not only reading a book or seeing a film or 

a play, but also finding a set of reviews of the book or a film/play. A published 

review can be handed to the students and then the teacher provides a commentary on 

it. It can include, for example, an outline of the organization of the review and the 

evaluation of the reviewer‘s technique. 

Students themselves can find a review of the book/film/play they have read or 

seen and outline its organization .They can point out places in which the reviewer 

gives a positive or negative evaluation, the most important issues in the review, the 

summary of the book/play/film and the analyses of the issues represented  there.  

Then students can be offered to work in groups or as a class and write a 

review of the book/play/film read or seen by the entire class. In a brainstorming 

discussion students can outline a plan for their own review, list important topics in 

the book/film/play, evaluate its strong and weak points, offer their own critical 

remarks. This technique can be successfully used while working on such topics, as: 

entertainment, hobbies, leisure-time activities, etc.. 

One more important genre that students should master is argument writing in 

which they take a position on some issue. Writing such assignments requires the 

students to learn how to consider both sides of an argument, describe alternative 

positions, note their strengths and weaknesses. The necessary requirement here is the 

availability of information. It is easier to do it in the context of a content-based unit, 

a project or a set of readings on the topic. 

The teacher should prepare and organize a group discussion during which 

students take notes and finally the teacher summarizes the main points of the 

discussi on the blackboard, for example, or with the help of the cards prepared in 

advance. 

Then the students should seek additional information which can support or 

reject the positions of their argument writing. Argument writing assignments can be 

both the source and result of a group discussion on a particular topic. It is especially 

true about such important issues, as social and environmental problems. In any case, 

the work done while collecting information for the essay becomes an important 

resource for the debate. 

Creative writing represents the next important step in acquiring writing skills 

at advanced level. As a rule, it refers to travel writing or reflections on some 
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personal experience. These forms of writing include narration but they are not 

fictional. They can be effectively used while studying such topics, as travelling, 

leisure time activities, etc. 

Some capable students may be encouraged to develop their skills in writing 

short stories or even poetry, which is considered to be a more mature stage of 

writing. It is a difficult genre as it presumes vast background information, good 

command of a foreign language and a special gift, as well. 

 

Н.М. Гордієнко, В.В. Новикова 

Національний технічний універститет України «КПІ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ТЕХНИК 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

В наши дни, когда с каждым днем возрастает потребность владения 

одним или несколькими иностранными языками, а знание иностранного языка 

воспринимается уже не как нечто удивительное, а становиться неотъемлемым 

принципом жизни любого современного образованного человека, появляются 

все новые и новые методы изучения иностранного языка, которые строятся на 

основе самых последних достижений практической психологии. Одним из 

таких перспективных методов и является нейролингвистическое 

программирование, применение которого в процессе преподавания может 

существенно повысить эффективность работы преподавателя и улучшить 

качество обучения студентов. К сожалению, многие преподаватели до сих пор 

находятся в неведении, а часто и просто в заблуждении, относительно того что 

же представляет собой НЛП, и не подозревают какой силы эффект может дать 

использование этого революционного подхода к общению и саморазвитию в 

их работе со студентами. 

Нейролингвистическое программирование - комплекс моделей, техник и 

операционных принципов (контекстуально-зависимых убеждений), 

применяемых главным образом как подход к личностному развитию 

посредством моделирования эффективных стратегий (мыслительных и 

поведенческих). НЛП часто называют «искусством и наукой 

совершенствования личности». Рассматривая процесс обучения, в частности, 

иностранному языку в контексте НЛП, следует отметить два основных способа 
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работы с информацией, на которые мы опираемся в процессе обучения: 

получение доступа к хранимой в памяти информации и обработка 

информации. Особенности  этой работы индивидуальны и определяются 

системой представлений или модальностью, посредством которой каждый 

человек воспринимает окружающий мир по-своему. Система представлений 

обусловлена сенсорной доминантой человека, т.е. тем, какое из пяти чувств – 

зрение, слух, осязание, вкус или обоняние - является ведущим в процессе 

восприятия мира. Согласно НЛП, человек получает, кодирует и хранит 

информацию, пользуясь четырьмя основными системами представления: 

1. Визуальной, где ведущую роль играет зрение. 

2. Аудиальной, где доминирует слух. 

3. Кинестетической, которую определяют осязание, тактильные 

ощущения, движение. 

4. Аудиально-дискретной, которую ещѐ называют разговором с самим 

собой. 

Знание того, какая система представлений преобладает у того или иного 

студента позволит преподавателю более эффективно организовать подачу 

информации и облегчит процесс запоминания новой информации. Следует 

отметить, что, как показывают наблюдения, для большинства людей 

характерна визуальная система представлений. Так, распознав у студента 

данную модальность, преподавателю следует иметь в виду следующее: данный 

студент воспринимает и запоминает информацию с помощью образов, 

мысленных картин, а, значит, попытки привлечь его внимание с помощью 

звуков, обречены на неудачу. Поэтому, преподавателю следует позаботиться о 

наличии  наглядных пособий, иллюстраций и т.д. для того, чтобы студент имел 

возможность увидеть всю необходимую для запоминания информацию и 

только после этого требовать от него воспроизведения полученных знаний. 

Подобной логикой можно руководствоваться при составлении рекомендаций 

для работы со студентами, которым свойственны иные системы 

представлений. 

Описывая применение основ нейролингвистического программирования 

при обучении иностранному языку, следует упомянуть о таком важном 

понятии НЛП как раппорт. Раппортом в НЛП называется установление 

психической связи с человеком или группой людей, характеризующиеся 

наличием взаимных позитивных эмоциональных отношений и определенной 
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мерой взаимопонимания. Умение устанавливать раппорт с различными 

людьми обеспечивает успех практически в любой сфере деятельности, и 

процесс обучения не является исключением. Именно раппорт позволяет 

преподавателю вызывать у студентов желаемые реакции. Чем лучше раппорт, 

тем более ресурсным становится состояние другого человека, вследствие чего 

значительно улучшается доступ к сенсорным системам. 

Принимая во внимание тот факт, что НЛП обладает колоссальными 

возможностями воздействия на познавательную сферу человека, следует 

отметить важность проведения дальнейших исследований в данной области. 

Несомненно, применение методов и средств НЛП в процессе преподавания 

иностранных языков позволит значительно расширить репертуар 

педагогических и методических приѐмов преподавателя, что будет 

способствовать более эффективному осуществлению им своей 

профессиональной деятельности. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ 
 

На сучасному етапі перетворень вищої освіти в Україні сучасні підходи 

до вирішення проблем навчання іноземної мови висувають нові вимоги до 

підготовки фахівців у студентів немовних ВНЗ. Сучасний спеціаліст повинен 

володіти іноземною мовою для успішної міжкультурної комунікації. 

Загальновідомо, що успішність навчального процесу залежить від чітко 

організованого контролю. Успішність навчання іноземної мови в умовах 

кредитно-модульної організації навчання  забезпечує така форма контролю, як 
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тестування. Тестовий контроль у навчальному процесі виступає 

ефективнимзасобом організації та проведення контролю рівня сформованості 

іншомовної  комунікативної компетенції. Формування іншомовної 

комунікативної компетенції в студентів немовних ВНЗ виступає головною 

метою навчання іноземної мови, що зумовлює реалізацію комунікативного 

підходу як до навчального процесу, так і до організації тестового контролю. 

Комунікативний підхід – стратегія, або низка методів, орієнтована на 

організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування 

шляхом моделювання основних закономірностей мовленнєвого спілкування.   

Основними принципами комунікативного підходу є: принцип 

мовленнєвої спрямованості навчання, принцип функціональності, принцип 

мовленнєво-когнітивної  активності учасників навчального процесу, принцип 

ситуативності, принцип новизни, принцип особистісної орієнтації спілкування, 

принцип моделювання. 

Література: 

1.Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / 
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Я.С. Грищенко 
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ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 
 

На початку ХХ сторіччя у процес викладання іноземних мов у ВНЗ стали 

інтенсивно впроваджуватися комп'ютерні способи навчання, розробкою яких 

активно займаються такі новатори як Е.С.Полат [2], А.В.Хутірський [5], 

Т.П.Зайченко [3], А.А.Ахаян [1], тощо. Подібні дослідження дуже важливі для 

підвищення ефективності викладання іноземної мови на заочному відділенні 

технічних спеціальностей ВНЗ.  

Дистанційне навчання має великі перспективи, тому що дозволяє 

використовувати світові культурні й освітні цінності, накопичені в глобальній 

мережі Інтернет, і створює можливості для навчання під керівництвом кращих 

педагогів, на основі єдиного інформаційно-освітнього простору [6 : 92]. Однак, 

не слід ототожнювати дистанційне навчання із заочним. У заочної та 

дистанційної форм навчання є тільки одна загальна риса: в обох випадках 
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викладач та студенти велику частина часу знаходяться на відстані. Все інше, 

тобто формування учбово-методичного забезпечення, його добір, 

структуризація, організація навчального процесу, навіть контроль 

здійснюється принципово по-різному [4]. Використання мережі Інтернет 

розкриває нові перспективи для розвитку системи навчання студентів-

заочників, надає їм можливість постійної практики у мові, що вивчається. 

Проведені дослідження по використанню мережі Інтернет у самостійній 

роботі студентів-заочників технічних спеціальностей показують наступне:  

  для раціонального використання консультаційного часу місце 

проведення консультації повинно бути оснащене комп'ютером з виходом до 

мережі Інтернет; 

 кожному викладачеві іноземної мови на заочному відділенні технічних 

факультетів ВНЗ необхідно мати свій власний сайт або Інтернет-сторінку, де 

знаходилися б усі матеріали, що рекомендовані навчальною програмою як 

обов'язкові для успішного освоєння курсу; 

 у викладача повинна бути електронна поштова адреса, на яку студент-

заочник мав би можливість відправити виконане завдання, а викладач – 

помістити свою оцінку роботи студента або рекомендації з її переробки;  

 основна умова для сайту викладача іноземної мови – наявність 

можливості спілкування викладача зі студентами в призначений час у режимі 

on-lіne, коли студенти з інших міст мали б можливість безпосередньо 

звернутися за поясненнями до викладача, а також одержати практичні навички 

спілкування  іноземною мовою. 

Ще одним результатом проведених досліджень стало створення схеми 

розподілу консультаційного часу по предмету "Іноземна мова" для заочних 

відділень технічних ВНЗ, де представлене процентне співвідношення робіт з 

використанням мережі Інтернет при навчанні іноземної мови на заочних 

відділеннях технічних ВНЗ, проведених у міжсесійний період. 

 

 

 

 

 

 

Консультації через мережу Інтернет – 45% 

Студент Викладач 

Міжфакультетські on-line конференції та семінари – 10% 

Проведення аудиторн. консультацій – 45% 
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Отже, найбільш сприятливим ґрунтом для активізації технологій 

навчання іноземної мови на заочних відділеннях технічних ВНЗ є години, 

відведені на самостійну роботу студентів у міжсесійний період. 

Консультаційні години можуть бути використані за наступними трьома 

напрямками: 

• традиційне аудиторне проведення консультацій; 

• спілкування зі студентами через мережу Інтернет у пасивному режимі 

(статичний сайт із можливістю "завантаження" необхідного матеріалу, 

спілкування зі студентами через електронну пошту); 

• спілкування зі студентами через мережу Інтернет в активному режимі 

(сайт оновлюється кожен семестр, проводяться on-lіne сеанси спілкування, 

міжфакультетські конференції та семінари, підтримуються зв'язки зі 

студентами через іcq, тощо).   

Перспективою подальших досліджень є аналіз можливостей 

використання комп‘ютерних технологій на аудиторних заняттях з англійської 

мови студентів заочного відділення технічних ВНЗ.  
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В. В. Губкіна, Т. І. Морозова 

Національний гірничий університет 

 

SOME ASPECTS OF INTEGRATING CULTURE INTO FOREIGN 

LANGUAGE STUDY 
 

The problem of integrating culture components into the process of teaching 

foreign languages is very crucial now. The underlying assumption of the modern 

view is that any group organized for whatever political, social economic or 

religious purpose will create its own indigenous culture. 

 Culture is a manifestation of people‘s beliefs and values, perception and 

behavior, intellectual and artistic heritage and is used to describe perspectives, 

practices and products of any identifiable group or society.  Each interest group 

must be held together by a common language and thus language is perceived as the 

main medium for the expression of culture and as a central influence in shaping its 

development. Culture can‘t therefore be fully understood apart from language as 

they both are so intertwined with each other as to make each essential to the nature 

and even the existence. Studying the products which were created by people (both 

tangible and intangible, practices (what people do) and perspectives (how people 

perceive reality) of a particular culture brings the learner closer to understanding 

how the people of that culture think, what motivates them and what colors their 

perceptions of the  world. 

When students begin the study of another language they often assume any 

new language will be like their own, except it will have different words. Soon they 

notice that elements to be often ignored in their own language may be very 

important in the second language.  This awareness of linguistic differences not only 

enhances students‘ ability to use the target language, but also provides insights into 

the use of English. 

One of the most important goals of language study is the development of 

communicative competence in languages. When students have developed 

communicative competence in a language they are able to convey and receive 

messages of many different types in a proper way. They also use the language and 

obtain information from written texts and media and to interpret that information 

given the style, context and purpose of the communication. Students combine 

knowledge of the language system with knowledge of cultural conventions, norms 

of politeness, discourse conventions and the like ones. In order to develop such 



 47 

competence students must learn how interpersonal relations are conducted in the 

cultures in which the target language is spoken, how individuals use language 

effectively to achieve different purposes, how discourse conventions work, how 

oral   and written texts are structured and how the language system operates. 

 Students must avoid being unduly influenced by the biases of their own 

language and culture and open their minds as fully as possible to all the nuances of 

meaning that the words of a new language can convey, including the cultural 

component often deeply embedded in those words. 

Two pedagogical imperatives can be emphasized within this consideration. 

The first is a practical consideration: the relationship of language and culture is 

such a tight weave that language and culture really can‘t be teased apart and divided 

for teaching purposes. They are best taught in closely integrated conjunction with 

each other by emphasizing the full meaning conveyed by words, phrases or 

idiomatic expressions that have a clearly identifiable cultural component. 

 The second imperative is the critical importance of teaching students in the 

various ways available to them for learning about the cultural components 

embedded in the language they are studying and of thus empowering them to 

uncover the secrets of  the language which dictionaries often neglect and which 

native speakers take for granted. The more thorough their knowledge of the 

characteristic perspectives, practices and products that reflect the culture, the more 

competent students can become as skilled readers and listeners in their second 

language. If they are only taught the language they will acquire a dry, bare-bones 

medium of communication, utilitarian but devoid of imagination, style or the 

richness of the human spirit.  The study of culture also deepens our understanding 

of the connections threads of the human story over the time and will help students 

in their other courses. 

 

Є. О. Дегтярьова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ĖLABORATION D'UN JEU PĖDAGOGIQUE 
 

En classe de langues, le jeu peut permettre d'aborder une question difficile, de 

changer les règles pour remotiver la classe, mais peut aussi être une méthodologie à 

part entière. Car, sans en avoir l'air, le jeu remet concrètement l'élève au travail, lui 

ouvre d'autres espaces de connaissance, lui redonne gout à l'apprentissage en lui 
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procurant du plaisir.  

Outil séduisant et malléable pour la classe de langue, le jeu exige néanmoins 

d'être utilisé à bon escient pour produire les résultats escomptés. Quel devrait être le 

protocole à suivre pour concevoir un « bon » jeu pédagogique ? 

Au départ, il y a soit une idée inspirée par un matériel ou une règle 

préexistants, soit un besoin spécifique auquel on aimerait apporter une 

réponse ludique. 

En effet, il est tentant d'introduire en classe des supports singuliers 

(des grelots de couleurs, de grands dés en mousse, un parcours à cases 

illustrées, une chanson à la mode, par exemple) ou de reprendre des règles 

de jeu dont le potentiel pédagogique semble particulièrement riche. Le pas 

suivant consistera alors à donner libre cours à son imagination, sans idée 

préconçue, pour découvrir diverses pistes possibles d'exploitation 

pédagogique avant d'arrêter son choix sur les plus prometteuses d'entre elles 

et passer à la deuxième étape. 

Mais il se peut aussi que l'envie de recourir au jeu soit éveillée par une 

lacune dans notre boite à malice, par le repérage d'un besoin spécifique que 

nous souhaiterions combler. Dans ce cas, il est sans doute utile de réfléchir 

sur la pertinence de choisir un outil ludique, dans la mesure où il existe 

probablement déjà des outils – ludiques ou non – susceptibles de répondre à 

ce besoin. Si l'option « jeu » semble appropriée, on passera alors à l'étape 

suivante. 

La conception d'un jeu pour la classe ne pourra être réussie que si elle 

répond à des objectifs précis et si elle s'adapte à la situation d'enseignement 

dans laquelle ce jeu sera appliqué. C'est pourquoi il convient de formuler dès 

que possible et de manière aussi rigoureuse que faire se peut des objectifs 

d'apprentissage. 

Il faudra bien entendu tenir compte du public auquel on s'adresse (âge, 

niveau, besoins, intérêts, caractéristiques socioculturelles) mais aussi de la 

situation d'utilisation concrète du jeu (espace physique où se déroulera 

l'activité, temps disponible pour l'exploitation, nombre potentiel de 

participants) et des conditions matérielles réelles (budget dont on dispose, 

techniques de réalisation disponibles, temps qui peut être réellement 

consacré à l'élaboration). Ces différents éléments permettront de choisir le 

support à utiliser (corpus, matériel, degré de complexité) et d'ajuster éven-



 49 

tuellement les objectifs visés. Par ailleurs, tout au long du processus, il 

faudra vérifier la bonne adéquation entre le ou les objectifs de départ et le 

produit en cours. 

Voici sans doute l'étape centrale, à laquelle il est indispensable 

d'apporter un soin particulier et de consacrer autant de temps que nécessaire, afin de 

garantir la validité et la productivité de ses résultats. Son rôle primordial ne doit 

cependant pas nous faire oublier les deux étapes précédentes, également 

indispensables. 

Il s'agit tout d'abord d'ébaucher la matrice de jeu, c'est-à-dire du modèle ludique 

de base, en précisant bien les règles et le but du jeu, ainsi que les mécanismes mis en 

œuvre (adresse, mémoire, observation, bluff, par exemple), le corpus à utiliser, les 

modalités de gain et de perte. Après une première recherche d'idées, il est important 

de visualiser en détail le déroulement du jeu afin de parer aux éventualités qui ne 

manqueront pas de se présenter (qui commencera ? qui distribuera les cartes ? que se 

passera-t-il si le dé tombe deux fois de suite sur le même chiffre ?). 

C'est aussi le moment de fabriquer une maquette peu coûteuse, en portant son 

attention sur des aspects essentiellement pratiques du design : prévoir par exemple 

des cartes de couleurs différentes pour distinguer des niveaux de difficulté ; vérifier 

que le contenu des cases est lisible par tous les joueurs ; choisir un papier 

suffisamment épais pour les jeux de cartes où les joueurs ne doivent pas pouvoir 

deviner par transparence la main des adversaires. 

En parallèle, on rédigera les deux documents d'accompagnement : la notice, 

destinée aux joueurs, qui indiquera notamment le but du jeu (ce qu'il faut faire pour 

gagner) et le déroulement à suivre ; puis la fiche pédagogique, destinée aux 

enseignants, qui signalera entre autres le niveau de langue visé, l'apprentissage à 

atteindre, les activités langagières de communication et les compétences sollicitées, la 

démarche à suivre avant, pendant et après le jeu. Le but du jeu ne doit surtout pas être 

confondu avec l'objectif pédagogique : le premier est exprimé en termes de jeu (« 

accumuler le plus grand nombre de points... être le premier à... se débarrasser de... »), le 

deuxième en termes d'apprentissage. 

On soumettra ensuite cette première maquette à des tiers (collègues, experts, 

amis), afin de recueillir leurs avis. On effectuera aussi des tests courts en situation 

pédagogique réelle et, lorsque cela est possible, on discutera du jeu avec ses principaux 

destinataires, les joueurs-apprenants. Les remarques ainsi collectées serviront à 
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préciser les modifications nécessaires pour une exploitation optimale. En général, ce 

n'est qu'après avoir réalisé plusieurs tests et les ajustements qui se seront avérés 

nécessaires que viendra le moment de confectionner une maquette plus robuste et 

durable. Par ailleurs, il est vivement conseillé de garder des traces de tout le processus 

(sous forme de brouillons, de fichiers informatiques), afin de pouvoir reconstituer et 

ajuster les produits, voire de les reproduire ensuite en plusieurs exemplaires. 

Le jeu ainsi créé pourra être utilisé et réutilisé, réinventé à l'infini. Du point de 

vue de l'enseignant, rien ne vaut un instrument que l'on a conçu soi-même avec soin. 

Certes, la plupart des jeux « nouveaux » sont bâtis sur des principes communs, issus 

d'une culture ludique partagée ; mais la connaissance approfondie du jeu que fournit la 

participation au processus de conception ludo-pédagogique permet de se l'approprier 

pleinement. 

Література: 

1. Haydée Silva, Le jeu en classe de langue. CLE international, 2008. 

2. J.-M. Caré, F. Debyser, Jeu, langage et créativité. Hachette, 1978. 

 
 

Г. В. Джевага 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Задача существенного повышения эффективности изучения 

иностранных языков вышла далеко за рамки педагогики и приобрела важное 

политическое значение. Повышенное внимание к изучению иностранных 

языков повлекло за собой перемены и в характере обучения языкам. 

Произошел переход от прежней преимущественной ориентации на усвоение 

грамматических структур к коммуникативной, направленной на овладение 

навыками живой речи, непременной для непосредственного общения на 

иностранном языке. 

Современный цивилизационный рост требует развития у молодежи 

такой важной личностной характеристики как коммуникативность. Цель 

исследования - показать возможности реализации основных положений 

коммуникативного подхода как наиболее эффективного в существующей 

методике обучения иностранному языку. Наиболее прогрессивной в 

зарубежном опыте организации процесса обучения иностранному языку 
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является американская коммуникативная теория, которая находит отражение в 

практике реализации коммуникативного подхода к обучению иностранному 

языку в США. Условия коммуникативно-направленного обучения 

способствуют творческой работе обучаемых, сочетанию кооперативной 

работы с индивидуальной, включению в занятия элементов деловых игр, 

стимулируют использование аутентичных материалов и являются основой для 

реализации в образовательной практике активных методов обучения, что 

имеет важное значение для повышения уровня образования и его соответствия 

современным требованиям. Внедрение и анализ тенденций процесса обучения 

иностранному языку при коммуникативном подходе позволяют определить 

новые пути повышения эффективности процесса обучения иностранному 

языку. За последние несколько десятилетий коммуникативный подход стал 

приоритетным направлением в теории и практике обучения языкам во всем 

мире. Не следует рассматривать его как британское, европейское или 

американское явление, а скорее как интернациональный эксперимент, 

нацеленный на современные потребности изучающих иностранный язык в 

различных сферах образования. Наибольшую популярность и распространение 

коммуникативный подход завоевал в США. Там же было развито понятие 

коммуникативной компетенции и разработаны некоторые из важных приемов 

подхода к обучению иностранному языку. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, хорошо 

владеющих иностранным языком, является социальным заказом общества. Это 

ставит нас перед необходимостью разработки рациональной модели 

организации процесса обучения студентов неязыковых специальностей 

иностранному языку. Предложить комплекс коммуникативных упражнений, 

предполагающий реализацию на практике принципов дифференциации и 

индивидуализации обучения иностранному языку; разработать тестовые 

задания для определения уровня знаний обучаемых при коммуникативно-

направленном обучении иностранному языку и глоссарий - минимум, 

необходимый для приобретения навыков живой речи студентами 

экономических специальностей по определенным разделам. 

1. Теоретическая значимость - проанализировать зарубежный опыт 

использования коммуникативного подхода в процессе обучения иностранному 

языку, определены позитивные аспекты данного подхода и возможности его 

применения в существующих условиях; 
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2. Практическая значимость исследования состоит в его педагогической 

направленности на повышение эффективности преподавания иностранного 

языка на неязыковых специальностях вузов и разработку технологий 

реализации коммуникативного подхода обучения в образовательной практике. 

 

Н. Є. Доронкіна 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР ПІД ЧАС МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

УРОКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Оскільки гра - це ефективний засіб активізації навчання не лише для 

дітей, але й для дорослих, то її часто використовують у підготовці для ділового 

спілкування. Зокрема формування та розвиток навичок такого спілкування 

відбувається у процесі вивчення іноземної мови. 

З іншого боку гра дозволяє наблизити процес навчання до умов 

реального життя, що підвищує мотивацію тих, хто навчається.  

Розділяють такі ознаки ділової гри, які характеризують її як активну 

форму навчання  : 

 - імітація умов іншомовної діяльності; 

 - моделювання типових, актуальних для учасника гри ситуацій у цілях 

тренування ділового спілкування. 

 - проблемний характер ситуацій, моделі яких використовують; 

 - розподіл ролей між учасниками гри; 

 - опис структури і сценарія гри; 

 - обговорення майбутньої гри як елемента зворотнього зв'язку з її 

учасниками; 

 - реалізація цілей гри; 

 - існування критеріїв оцінки дій гравців. 

Цілком зрозуміло, що у процесі навчання діловому спілкуванню 

іноземною мовою природно використовувати ділову гру як метод імітації 

прийняття рішень керівників або спеціалістів у різних виробничих ситуаціях. 

Ділова гра відбувається за заданими правилами або групою людей або 

людиною та комп'ютером у діалоговому режимі. Тобто на заняттях іноземної 

мови має місце моделювання практичної виробничої діяльності та 

мовленнєвого спілкування за допомогою навчально - мовленнєвої ситуації з 
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розподілом ролей. Прикладами таких ситуацій можуть бути знайомство з 

фірмою, презентація проектів, професійний конкурс та інші. Причому такі ігри 

включають в себе не тільки усне мовлення, а й письмо. Наприклад, це робота з 

діловими листами.  

Головні компоненти ділової гри  - це сценарій, програми керівника та 

учасника, а також регламент. Сценарій- це базовий елемент ігрової процедури. 

Він складається з характеристики ділової ситуації та правил гри. Регламент 

визначає послідовність тем та документів, вимоги до режиму її проведення, а 

також опис ролей. Поведінка учасників - це головний інструмент її 

проведення. Важливо правильно визначити режим часу проведення гри для 

того, щоб передати реальну атмосферу. 

Комп'ютерна ділова гра - це учбово-тренувальна комп'ютерна система, 

яка базується на математичній моделі. Ця модель описує приближену до 

реальності ситуацію за визначеними правилами. Наприклад, зараз дуже 

популярні бізнес-симуляції. Це різновид ділових комп'ютерних ігор, у яких за 

допомогою комп'ютерного моделювання імітується конкурентне ринкове 

бізнес середовище. Вони використовуються як в міжнародному так і в 

локальному форматах. Тому можливо включати їх в процес професійно-

орієнтованого вивчення іноземної мови. 

Серед переваг комп'ютерних ділових ігор як засобів навчання слід 

виділити інтенсивне засвоєння і запам'ятовування необхідної учбової 

інформації, що дуже важливо саме для вивчення іноземної мови. 

Література: 

1. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/222260.html 

2. Игровое моделирование: Методология и практика / Под ред. И.С. 

Ладенко. Новосибирск: Наука. 1987 г. С. 78-99. 

 

Н. Ю. Дроздович, С. В. Вадаська 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

У другій половині ХХ століття сталася справжня революція в сфері 

інформаційних технологій. З‘явилась мережа Інтернет, стільниковий зв'язок, 

протоколи миттєвої передачі тексту, звуку і відео зображення, що змусило 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/222260.html
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переглянути принципи роботи в багатьох сферах, в тому числі і у лінгвістиці.  

З розширенням міжнародних контактів та високих вимог до молодих 

спеціалістів існує підвищена потреба у вивченні іноземної мови та оволодіння 

різними сучасними методами навчання. 

Зараз дуже розповсюдженою є система дистанційного навчання  Moodle, 

яка розрахована для організації навчання в Online в мереженому середовищі з 

використанням технологій Інтернет. Система забезпечує різноманітність 

процедур навчання. Система надає можливість інсталяції навчальних ресурсів 

(навчальних матеріалів) і забезпечує засобами доступу до ресурсів та 

управління ними. Навчальні курси можуть включати різні навчальні матеріали 

такі як анотація курсу, ресурси, завдання, форуми. 

Ця система навчання спрямована на самостійну роботу студента. 

Самостійна робота студента є важливою складовою навчального процесу. 

Самостійна робота тренує такі навички як виділення головного, участь у 

професійному спілкуванні. 

Дистанційний курс на платформі Moodle складається з навчальних 

модулів, модуля тестування та модулів тренінгів. Тренінги проводяться після 

завершення навчання по кожному навчальному модулю і виконуються 

студентами як фрагменти навчального дистанційного курсу в тестовому 

режимі. Результати їх виконання перевіряються викладачами, які ведуть цей 

курс. Тестування проводиться після успішного проведення тренінгу та 

вивчення матеріалів навчальних модулів курсу. Дозволено 2 спроби 

тестування. 

Для студентів, які вивчають іноземні мови, дуже важливо в навчальні 

модулі включати тексти професійного спрямування. По тексту складається 

багато різноманітних вправ. Програма ―Hot Potatoes‖, дає можливість створити 

багато різноманітних лінгвістичних вправ. Наприклад: можна складати 

кросворди, робити вправи на знаходження відповідностей та інше. В Moodle є 

можливість створити термінологічний словник до кожного уроку. 

Тест складається з 20 різних запитань. Після виконання завдань в 

навчальному модулі, студент здає тест. Після складення тесту система видає 

оцінку. Студент відразу бачить як він опанував матеріал. 

Перевагою цього навчання є те, що студенти можуть самостійно 

працювати з текстами, розуміти їх, опановувати лексикою, яка представлена 
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різними засобами. 

Дистанційне навчання сприяє формуванню мотивації поза аудиторної 

діяльності в напрямку застосування особистого алгоритму стратегій роботи з 

вдосконаленням англійської мови. 

 

 

О. С. Дубініна 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

HUMOR IN TEACHING 
 

The role of the teacher in producing student-centered learning has been the 

subject of considerable discussion. Teachers are considered to be both performers 

and motivators, they must be creative because of the critical role they play in 

creating an environment conducive to optimal student learning. Any teacher will tell 

you that one of the hardest things about being a teacher is keeping students engaged. 

An instructor has to compete with myriad distractions. Humor is often identified as a 

teaching technique for developing a positive learning environment. When an 

instructor establishes a supportive social climate, students are more likely to be 

receptive to learning. Humor is a catalyst for classroom "magic," when all the 

educational elements converge and teacher and student are both positive and excited 

about learning. Instructors can foster classroom "magic" through improved 

communication with students by possessing a playful attitude and a willingness to 

use appropriate humor. The proper use of humor in a speech brings you closer to 

your audience, makes the speech easier to deliver and leaves a lasting impression.  

One of the best methods for keeping students focused on your class is using 

humor. By keeping a few simple rules in mind, you can use humor in the classroom 

to help your students learn, even if you are not a natural comedian. 

Step 1. Know your audience. Students do not have the same sense of humor as 

their teachers and professors. Think about what they will find amusing and keep an 

ear open to what kind of jokes, remarks and anecdotes show up in your students' 

conversations. 

Step 2. Use humor at appropriate times. This means finding the right balance 

of instruction and joking. Do not let your whole class become an hour long comedy 

routine. Use humor to keep your students alert and engaged, not as a way to gain 

popularity. 

Step 3. Encourage humor among your students. Let them know that it is OK to 
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cut loose and joke around occasionally. Group projects are a great place for them to 

use humor, as long as they cover the assigned material as well. 

Step 4. Do not try too hard to jazz up the material you are teaching. 

Sometimes things are going to bore students. This is OK. Do not try to compensate 

by delivering the material in a humorous package, like a funny song. Use humor to 

create a positive classroom environment, but do not let it obscure the material when 

it's time to really teach. 

Step 5. Do not exclude anyone. Stay away from "in jokes" between you and a 

few students. The whole class should feel included in the humor, not just a few 

popular, outgoing students. 

Tips and Warnings: 

o Be yourself. The best humor comes from your own personality and 

experience. 

o Be creative with the types of humor you bring to the class. Jokes are great, 

but do not forget forms like anecdotes, riddles. 

o Be conscious of your position as an authority figure and employee of the 

school. If you feel you are "pushing the envelope" or getting a little close to the edge 

with your jokes, you should back off immediately. 

So, humor proves a lot advantages in teaching process and greatly influences 

on teacher-student interaction. 

 

І. В. Дубко 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ПИСЬМА НА ОСНОВІ ПРОЕКТІВ В 

ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 
 

Підходи до навчання  письма складають загальну методологічну основу 

навчання, а також визначають діяльність учнів, яка спрямована на формування 

комунікативної компетенції. Тобто, щоб організувати процес навчання письма, 

необхідно спочатку визначити підхід, який би враховував би особливості  

навчання письма учнів основній школи та можливість використання методу 

проектів. 

В методиці навчання іноземних мов не існує єдиної класифікації 

підходів. Загальновідомими є комунікативно-діяльнісний, когнітивний, 

соціокультурний підходи і ряд інших.  Крім того, дослідники визначають 
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підходи, які спрямовані на розвиток навичок та вмінь того чи іншого виду 

мовленнєвої діяльності. В методиці викладання іноземних мов сформувались 

три великих загальних підходи до навчання писемного мовлення іноземною 

мовою: директивний, текстуальний та процесуальний, констатує І.Ф. Андрійко 

(Андрійко, 2001: 22). Директивний підхід (direktiver Ansatz) до навчання 

іншомовного письма означає жорстке управління з боку вчителя і формування 

писемно-мовленнєвих навичок і вмінь учнів у поступовій прогресії (Андрійко, 

2001:22). Текстуальний підхід (product-based approach / textlinguistischer 

Ansatz) зорієнтований, в першу чергу, на текст як зразок писемного мовлення, 

при чому головна увага приділяється правильному відбору і вживанню 

лексики, синтаксису і забезпечення зв‘язності тексту. Дуже схожий с 

текстуальним підходом є жанровий підхід. Він ґрунтується на ознайомленні 

учнів з характеристиками текстів різних жанрів і написанні власних текстів 

відповідно до засвоєних жанрових характеристик різних типів писемних 

висловлювань. Тобто, учні працюють не з моделлю-текстом, а з моделлю-

жанром. Як підкреслює К. Тріббл, при даному   підходу письмовий текст 

спрямований на читача і відповідає соціальної меті (Tribble 1996:46). При 

процесуальному підході (process-based approach / prozessorientierter Ansatz) до 

навчання іншомовного письма до змісту навчання включають не тільки і не 

стільки структури окремих текстів та мовні засоби їх вираження, скільки 

основні, загальні способи писемного висловлювання думок, що є 

характерними для всіх типів текстів (Tribble 1996:39). Процес навчання письма 

будується як продуктивна навчальна ситуація, метою якої є створення власних 

творів, а не репродукування чужих думок і текстів (Андрійко 2001:23-24).  

Проаналізуємо вказані підходи щодо навчання письма учнів основної 

школи та специфіки навчання другої іноземної мови. По перше згадаємо етапи 

навчання письма в основній школі. Це: 1) формування орфографічних навичок; 

2) формування лексичних і граматичних навичок писемного мовлення; 3) 

формування та вдосконалення вмінь, необхідних для висловлення у обсязі 8-12 

речень у межах тем і ситуацій, окреслених програмою для основної школи. 

Розглядаючи директивний, текстуальний і процесуальний підходи з точки зору 

доцільності їх застосування, вважаємо, що корисним є використання всіх трьох 

підходів. Так, на першому етапі навчання письма передбачається оволодіння 

графікою та орфографією.  На нашу думку, на цьому етапі доцільно підходити 

до навчання письма директивне. На другому етапі – етапі засвоєння 
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структурних моделей речень і комбінування їх у мовленні можливо і корисно 

використання як директивного так і текстуального підходу. Під керівництвом 

вчителя учні аналізують зміст і структуру тексту-зразка, виконують на його 

основі лексичні та граматичні вправи, реконструюють текст у заданих межах і 

нарешті, продукують свій текст. В рамках текстуального підходу (також 

жанрового підходу) навчання іншомовного письма розглядається як 

цілеспрямована продуктивна діяльність, результатом якої є власний текст 

певного жанру. Учні отримають знання того, що робить текст текстом, і 

навички та вміння писемного висловлювання думок іноземною мовою. Так як 

більшість прихильників текстуального підходу виступають за колективні 

форми роботи як на етапі аналізу текстів зразків, так і на етапі породження 

власних текстів, то, на нашу думку, цій підхід припускає використання методу 

проектів. На третьому етапі навчання письма учнів основній школи  – етапі 

оволодіння писемним мовленням, тобто формування елементарної 

комунікативної компетенції у спілкуванні в письмовій формі, рівень якої 

забезпечує учнями основного ступеню навчання вміння заповнити нескладну 

анкету чи опитувальний лист, формуляр; написати вітальну листівку або листа 

зарубіжному ровеснику; написати записку; оголошення, можливо і доцільно 

використання текстуального та елементів процесуального підходів. При 

процесуальному підході письмовий продукт виникає в результаті його 

планування, написання тез і нотаток. На перший план виходить не власне 

мовленнєвий продукт – текст, а складний, творчий процес виникнення 

мовлення в писемної формі. Так як процесуальний підхід припускає 

відсутність тексту зразку, це, на нашу думку, ускладнює вивчення цілісності і 

зв‘язності писемного висловлювання, його лексико-граматичних 

характеристик та логіко-композиційних особливостей учнями основної школи, 

то доцільно використання лише елементів процесуального підходу.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ 

ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

За останні роки відбулась суттєва переоцінка ролі і місця іноземної мови 

в загальній концепції підготовки фахівця. До викладачів іноземної мови 

висуваються більш високі вимоги щодо викладання. Сьогодні необхідною 

умовою навчання є впровадження інноваційних тенденцій, сучасних підходів 

та  технологій, які сприятимуть підвищенню пізнавального інтересу студентів 

до вивчення мови, зміцненню їхньої позитивної мотивації, ефективному 

формуванню комунікативних навичок і вмінь студентів. Оволодіння  

іноземною мовою надає додаткові можливості для самореалізації особистості в 

інформаційному суспільстві. 

Сучасні освітні технології – це професійно-орієнтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп‘ютерними 

програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, створення презентацій в програмі PowerPoint, 

використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп‘ютерному 

середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові технології 

(створення банка діагностичних матеріалів з курсу навчального предмета 

«Іноземна мова» для проведення комп‘ютерного тестування з метою контролю  

роботи студентів) [2].  

До інноваційних тенденцій навчально-виховного процесу можна 

віднести такі як: гуманізація процесу навчання іноземних мов, що передбачає 

посилення уваги до особистості кожного студента як вищої соціальної цінності 

суспільства, установку на формування громадянина з високими 

інтелектуальними, моральними та фізичними якостями; альтернативні 

навчально-методичні комплекти; культурологічний підхід до відбору та 

методичної організації змісту навчання іноземної мови; профільно-орієнтоване 

навчання іноземної мови; використання елементів проблемного та 



 60 

інтенсивного навчання іноземних мов; поява загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти - вивчення, викладання, оцінювання, які мають 

бути старанно вивчені викладачами, бо саме в них можна знайти багато 

відповідей на питання сучасної освіти взагалі та української зокрема [3]; 

новітні підходи до викладання іноземної мови; застосування сучасних освітніх 

технологій; викладання іноземної мови в контексті діалогу культур та ін. 

Сьогодні існує велика кількість робіт, присвячених проблемам розробки 

і впровадження інноваційних методик, сучасних підходів у процес викладання 

іноземних мов. Дослідники виокремлюють наступні сучасні підходи, які 

викладачі активно застосовують у навчально-виховному процесі: 

комунікативний, особистістно-орієнтований, технологічний, ситуативний, 

інтерактивний, проблемний, системно-діяльнісний,  міжкультурний та ін. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК МЕТОДИ СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК 

КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Сучасний стан міжнародних зв‘язків України у різноманітних сферах 

життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простір, нові політичні, 

соціально-економічні та культурні реалії потребують певних трансформацій і у 

сфері освіти як важливого державного інституту, у тому числі й у галузі 

навчання іноземних мов. Сьогодні, як ніколи раніше, статус іноземної мови 

має тенденцію до постійного зростання. Серед світової спільноти вона все 
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ширше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це зумовлює 

визначення основних стратегічних напрямків удосконалення цілей, змісту, 

методів, прийомів і засобів навчання іноземної мови. 

Подоланню існуючих недоліків у методології викладання допомагають 

інтерактивні методи викладання іноземних мов. Інтерактивне навчання можна 

визначити як взаємодію учасників процесу здобуття знань за допомогою 

викладача, що володіє методами спрямованими на оволодіння цими знаннями. 

В основу такого навчального процесу закладено співробітництво і 

продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв‘язання проблем, 

формування здібностей виділяти головне, ставити цілі, планувати діяльність, 

розподіляти функції, відповідальність, критично міркувати, досягати значимих 

результатів. Тому, потрібно більше активізувати процес навчання, 

використовуючи відповідні інтерактивні технології. Інтерактивність у навчанні 

можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, 

дії. 

Отже, у дослівному розумінні інтерактивним може бути названий метод, 

в якому той, хто навчається, є учасником, тобто здійснює щось: говорить, 

управляє, моделює, пише, малює тощо. Він не виступає лише слухачем, 

спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, власне 

створюючи це явище [1]. 

Таким чином, сутність інтерактивного навчання полягає у 

взаємонавчанні, груповій формі організації освітнього процесу із реалізацією 

активних групових методів навчання для вирішення дидактичних завдань. 

Отже, інноваційні технології включають такі підходи до вивчення 

іноземних мов, як інтерактивні методи викладання, a саме: відмова від 

авторитарного стиля викладання; орієнтація на особисті якості студента; 

розвиток таких форм навчання, як діалог і полілог; розуміння іншомовної 

комунікації як спонукання партнера до діяльності мовленнєвого та 

немовленнєвого порядку; розгляд знання як сукупності навичок, що 

актуалізуються у системі діяльності студента; розвиток зацікавленності 

студентів у добутті знань; оцінювання; самооцінювання. 

Слід зазначити, що використання інтерактивних форм навчання під час 

вивчення іноземних мов в технічному вузі буде ефективним, якщо зміст 

навчального процесу буде перегукуватися з майбутньою професійною 

діяльністю студентів. Організації процесу багатосторонньої комунікації сприяє 
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використання відповідних інтерактивних методів навчання, які спрямовані на 

розвиток творчих здібностей студентів, орієнтують на діяльність, що стимулює 

активність та «винахідливість». До них можна віднести наступні: мозковий 

штурм, метод проектів, рольові та ділові ігри, дискусії, дебати, круглі столи. 

Отже, інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов 

потребують від усіх учасників навчального процесу розвитку комунікаційних 

умінь, навичок роботи в парах і групах, вмінь аргументувати й дискутувати 

тощо. 
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Підвищення ефективності процесу навчання може бути досягнуто за 

рахунок упровадження передових гуманістичних підходів, у центрі уваги яких 

– унікальна цілісна особистість, яка прагне до максимальної реалізації своїх 

можливостей (самоактуалізації), відкрита для сприймання нового досвіду, 

здатна на свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях. 

Такі підходи у навчанні іноземних мов базуються на принципах активізації 

можливостей особистості, навчанні, яке орієнтоване на зміст (content-based 

approach); навчанні, яке спрямоване на тих, хто навчається (learner-centered 

approach); навчанні, коли той, хто навчається, працює індивідуально і 

самостійно, встановлюючи норми для себе самого (learner-autonomy approach) і 

т. і. Вважається, що застосування таких принципів у навчанні є однією з умов 

успішного оволодіння тими, хто навчається, навичками та вміннями 

іншомовної мовленнєвої комунікації. 

Останнім часом у навчанні іноземних мов (ІМ) наголос робиться не 

тільки на лінгвістичній компетенції, але й на розвитку комунікативних 
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здібностей тих, хто навчається, що набуває все більшого значення в період 

інформаційного перенасичення. 

Одним із засобів підвищення ефективності навчання ІМ вважається 

надання творчої автономії тим, хто навчається. Саме завдяки цьому можливе 

виникнення автономного користувача мови. 

Домашнє завдання – життєва частина навчального процесу. Користь від 

виконання домашніх завдань очевидна – студенти підтримують і зберігають 

навчальний матеріал, опрацьований в аудиторії, закріплюють те, що вивчили, 

розвивають вміння вчитись, що в свою чергу дає можливість розвинутись їм як 

незалежним користувачам, пізнавальному розумінню їх мовного зростання. 

Домашнє завдання – це продовження заняття, що дає змогу студентам 

працювати над завданнями з мови протягом тижня, навіть тоді, коли вони 

мають лише 2 години іноземної мови на тиждень, тому і студенти, і викладачі 

повинні відповідально ставитись до самостійних домашніх завдань. 

Домашнє завдання формує автономного студента: такого, який бере 

активну участь у навчальному процесі, генерує свої ідеї і користується 

перевагами лідера в групі, асистента викладача. 

Для того, щоб стати автономним, студент мусить усвідомити свої власні 

потреби та уподобання в навчальному процесі, мати впевненість у тому, що 

цей підхід чи метод запрацює на його користь. 

Студенти мають знайти певний час на виконання домашнього завдання. 

Звичайно, існує багато речей, які заважають роботі. Студенти, які вчаться й 

працюють, мають дуже багато різних завдань, тому завдання, які ви 

пропонуєте, повинні бути не тільки мотивовані, варті виконання, атракційні, а 

й відповідати їх можливостям у рамках управління часом. Підхід до 

визначення об‘єму домашніх завдань повинен бути дуже виваженим. 

Анкетування допоможе вам висвітлити індивідуальні особливості ваших 

студентів. Проаналізуйте їх відповіді, допоможіть їм з‘ясувати їх потреби, 

уподобання, оскільки це допоможе їм із більшою користю одержувати знання 

за межами аудиторії. 
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С. А. Жицька 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 

ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Поглиблення стратегічного партнерства України з НАТО, її активна 

участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на подолання загроз миру і 

безпеці у світі та процес розвитку і реформування Збройних Сил України 

визначають зростання ролі мовної підготовки у загальній системі підготовки 

особового складу та підвищення вимог до неї. Реформування системи освіти в 

Україні у рамках її участі у Болонському процесі також висуває нові вимоги 

щодо вивчення іноземних мов військовими фахівцями усіх рівнів підготовки. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблема організації та 

оптимізації навчального процесу, удосконалення методів навчання завжди 

була однією з найбільш актуальних проблем освіти. Ці питання 

обговорювалися у наукових працях багатьох психологів та педагогів таких як 

Д.Брунер, П.Гальперін, Д.Ельконін, Г.Костюк, О.Леонтьєв, В.Ляудіс, 

Ю.Бабанський, В.Беспалько, М.Гузик, І.Лернер, Н.Мойсеюк.  

Метою навчання іноземної мови в вищій військовій школі на сучасному 

етапі є оволодіння курсантами комунікативними компетенціями, що дозволять 

реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв‘язання конкретних 

комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова 

виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй, отже 

в освіті продовжує розвиватися і надалі культурологічний або інтеркультурний  

підхід у навчанні. Курсанти мають бути підготовлені на основі якісного 

сучасного аутентичного навчального матеріалу до свідомого використання 

іноземної мови в подальшому житті та роботі. На даному етапі розвитку 

методичної науки основними методами навчання іноземних мов є 

комунікативний та конструктивістський методи. До інноваційних навчальних 

методів можна віднести: навчання з комп‘ютерною підтримкою (CALL), метод 

сценарію (storyline method), метод симуляцій, метод каруселі, метод навчання 

по станціям, метод групових пазлів, метод рольової гри, метод «кейз-стаді» 

(робота над проблемними ситуаціями, курсанти розглядають проблему, 

аналізують ситуацію, представляють свої ідеї та варіанти розв‘язання 

проблеми в ході дискусії). Отже, методичним змістом сучасного заняття з 
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іноземної мови має бути комунікативність тобто курсанти навчаються 

комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання 

повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та 

реакцією (information gap, choice, feedback). Найважливішою характеристикою 

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. 

З самого початку учні оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої 

діяльності при обмеженому використанні рідної мови.  

Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, 

орієнтація занять на учня (learner-centered lessons), цілеспрямованість та 

змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при 

наявності віри у викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її 

за допомогою знань з інших галузей наук. Як показує попередній досвід, 

використання зазначених методів навчання знімає нервову напругу студентів, 

змінює форми діяльності, привертає увагу до основних питань уроку. 

Отже, вивчення і застосування на практиці інноваційних методологічних 

підходів надають можливість викладачам іноземної мови впровадити та 

удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального 

процесу і рівень знань курсантів. Для викладача сьогодні важливо постійно 

вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземних мов, 

впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції, йти в 

ногу з часом. 

 

 І. П. Задорожна 

 доцент, кандидат педагогічних наук  

Київський національний лінгвістичний університет 

  
ВІДБІР ЗМІСТУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ 

КОМУНІКАТИВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ 
  

 Важливим для ефективної організації самостійної роботи (СР) є 

визначення її змісту, який, в свою чергу, обумовлює і детермінує методику та 

засоби навчання. Услід за Н.Д. Гальковою та Н.І. Гез [1, с. 83-94; 2, с. 124;], а 

також на основі аналізу низки публікацій [3; 4; 5] ми виділятимемо  
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предметний та процесуальний аспекти змісту СР з оволодіння англомовною 

комунікативною компетенцією (АКК). До предметного аспекту відносять: 

сфери спілкування; теми і ситуації, які зумовлюють предметно-змістовий план 

іншомовного мовлення та вибір мовних засобів; мовний матеріал (фонетичний, 

лексичний, граматичний); мовленнєвий матеріал (мовленнєві зразки різних 

рівнів, тексти); соціокультурні знання (знання про культуру країни, мова якої 

вивчається, мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови тощо); мовні 

знання (знання правил виконання дій з мовним матеріалом). Процесуальний 

аспект передбачає навички оперування мовленнєвим матеріалом, мовленнєві 

та навчальні вміння.  

Услід за Н.Ф. Бориско ми вважаємо, що принципи повинні бути 

мінімально достатніми та максимально необхідними [3, с. 113] у нашому 

випадку для визначення змісту СР. На основі низки методичних праць ми 

визначили принципи відбору змісту СР: 

1. Необхідність і достатність змісту [2, с. 137; 3, с. 113; 6, с. 29] для 

реалізації цілей СР. Він означає, що зміст СР повинен охоплювати той 

матеріал, який забезпечує оптимальний рівень оволодіння АКК.  

2. Системність [3, с. 113] і послідовність, що передбачає системність 

відбору змісту СР, взаємопов‘язаність усіх його компонентів. 

3. Посильність і доступність змісту загалом і його частин зокрема [2, 

с.137; 3, с.113; 5, с. 123]. Принцип передбачає орієнтацію на реальні 

можливості студентів у засвоєнні відібраного змісту навчання, що спричиняє 

необхідність його мінімізації. Останнє означає врахування часового фактору, 

уникнення перевантаження студентів, що може призвести до втрати інтересу 

до вивчення АМ, впевненості в успішному результаті.  

 Вимагає пояснення доцільність аналізу проблеми відбору мінімумів у 

контексті СР. З одного боку, у навчально-методичних комплексах, які 

використовуються у навчальному процесі, вже здійснено відбір необхідних 

мінімумів, а, з іншого, СР не заперечує можливостей виходу за межі програми. 

Крім того, поступове збільшення автономії студентів, яка в кінцевому 

результаті передбачає самостійне визначення студентами цілей СР та шляхів їх 

досягнення, зумовлює необхідність усвідомлення самими студентами 

основних принципів відбору мовного, мовленнєвого та соціокультурного 

матеріалу.  В умовах СР мова йде про мовний, комунікативний та 

соціокультурний мінімуми.  Існує думка, що в умовах мовного закладу освіти 
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мова йде про окреслення, в першу чергу, лексичного  чи соціокультурного 

мінімумів, так як граматичний і фонетичний мінімуми є одночасно і 

максимумами. Погоджуючись в цілому з цим твердженням, стосовно 

граматичного матеріалу ми поділяємо точку зору Б.А. Лапидуса щодо 

можливості виділення граматичного мінімуму, куди не входять конструкції, 

уникнення яких не обмежує можливостей формулювання думки. Відповідно  

затрата зусиль і часу на автоматизацію таких явищ недоцільна навіть за тих 

високих вимог, які висуваються до вчителя мови [6, с. 59].  

4. Вживаність і поширеність [3, с. 113] мовного явища, проблеми, 

ситуації, типу тексту тощо для забезпечення умінь спілкування, перш за все, у 

типових ситуаціях або знайомство чи досвід вирішення поширених проблем.  

5. Відповідність інтересам, комунікативним потребам студентів, їх 

інтелектуальному рівню [3, с. 113]. У такому випадку зміст СР сприятиме 

підвищенню мотивації студентів, забезпеченню їхніх потреб, кращому 

оволодінню АКК. 

6. Гнучкість відбору змісту СР, яка передбачає врахування 

індивідуальних особливостей студентів. Це означає, що в умовах мовного 

закладу освіти не лише в різних підгрупах, але і в межах однієї групи зміст СР 

відбирається з урахуванням рівня сформованості АКК студента; розвитку 

психічних процесів, які визначають ефективність вивчення АМ; мотивації. 

7. Відкритість мінімумів [3, с. 113], що означає відносну самостійність 

студентів у виборі змісту з урахуванням принципів його відбору відповідно до 

власних можливостей та інтересів.  

8. Професійна спрямованість [3, с. 114], яка передбачає відображення в 

змісті СР специфіки майбутньої діяльності, що позначається на характері 

завдань, відборі мовного і мовленнєвого матеріалу, ситуацій та сфер 

спілкування. 

 Дотримання зазначених принципів відбору змісту СР сприятиме кращій 

її організації та відповідно результативності. 
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С. В. Ібрагімова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

APPLICATION DE L'APPROCHE SYSTEMIQUE A L'ENSEIGNEMENT 

DU FRANÇAIS A DES FINS DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 
 

La problématique posée par l'enseignement du français à des fins de 

communication scientifique et technique (FOS) n'est pas différente de celle de 

l'enseignement du français général . Toutefois lorsque des enseignants doivent 

construire un cours de langue pour des scientifiques, ils sont souvent désemparés : 

-par la demande du public (adultes de formation scientifique qui devront en 

faire usage dans des situations professionnelles ou universitaires précises)  

- par le fait de devoir aborder des domaines qui ne leur sont pas familiers. 

Confrontés à un public scientifique, les enseignants de FLE / FOS sont amenés à se 

poser beucoup de questions d'ordre très différent . 

La tâche d'un enseignant du FOS devient de plus en plus complexe. Le 

principal acquis de ces dernères  années est le suivant : seule une analyse rigoureuse 

de la situation éducative permet de définir les contenus à enseigner. On analyse la 

situation éducative dans laquelle on s'inscrit et on identifie les contraintes et les 

ressources de cette situation en fonction de l'objectif à atteindre. 

Puis, on sélectionne, en s'appuyant sur les ressources disponibles, le matériel 
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utilisable et les activités pédagogiques adéquates et on élabore le matériel 

pédagogique dont on a besoin en tenant compte des acquis méthodologiques de la 

didactique des langues. C‘est ce qu‘on appelle "approche réaliste" . 

L‘approche systémique et la connaissance d'une situation éducative proposent 

un type d'analyse qui vise à prendre en considération le maximum de paramètres 

avant de choisir ou de construire un programme d'enseignement . Toutes les 

situations éducatives sont complexes, mais celles qui se réfèrent à la problématique 

du FOS le sont particulièrement : c'est la raison pour laquelle le recours à l'approche 

systémique est utile. 

Toute situation éducative peut être appréhendée comme un système. Pour 

pouvoir pratiquer l'approche systémique, il faut d'abord dire que quelle que soit la 

matière enseignée, le lieu et les conditions d'enseignement, tout système éducatif se 

caractérise par la présence d'un certain nombre de composants permanents de ce 

système :  

1. La vocation du système est de "produire" une transmission de 

connaissance. 

2. Le système est artificiellement délimité dans le temps par l'identification  

-d'une "entrée" : l'état des apprenants avant d'avoir assimilé le produit, 

-et d'une "sortie" : l'état des apprenants après avoir assimilé le produit. 

3. Le système est en contact permanent avec son environnement 

institutionnel, social, culturel, politique, économique, avec qui il entretient 

continuellement des interactions. 

4. Ressources et contraintes génèrent un processus de production dicté par 

la vocation du système lui-même. 

5. La productivité de ce processus est régie par le choix d'une stratégie 

pédagogique. 

6. Le contrôle du processus de production et la validation de la stratégie 

choisie se font grâce à la rétroaction / évaluation. 

7. Le système s'organise toujours à partir d'une demande sociale et en 

fonction d'objectifs à atteindre. 
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Л. М. Іванченко, Т. В. Варянко  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Про навчаючі властивості ігор відумо дуже давно. Багато видатних 

педагогів звертали увагу на ефективність використання ігор в процесі 

навчання. В іграх проявляються особливо повно і несподівано здібності 

людини. Гра – це організоване заняття, яке вимагає напруги емоційних та 

розумових сил. Гра завжди вимагає прийняття рішення. Бажання вирішити всі 

запитання загострює розщумову діяльність гравців. Гра під силу навіть 

слабким студентам, вона дає можливість здолати сором‘язливість, що заважає 

вільно вживати слова, словосполучення та конструкції чужої мови. 

Ігри сприяють виконанню важливих методичних задач: 

- створення психологічної готовності до мовленнєвого спілкування; 

- забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення 

мовного матеріалу; 

- тренуванні студентів у виборі потрібного мовного варіанту, що є 

підготовкою до ситуативного спонтанного мовлення. 

Ігри можна поділити на дві категорії.  

Перша – це граматичні, лексичні, фонетичні та орфографічні, які 

сприяють формуванню мовленнєвих навичок.  

Друга – творчі ігри. Метою цих ігор є сприяння подальшому розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь. 

Ці ігри тренують студентів у вмінні творчо використовувати мовленнєві 

навички. 

Місце ігор на занятті та час їх проведення залежить від таких факторів як 

підготовленість студентів, матеріал, що вивчається, конкретні цілі та умови 

заняття. Так, коли ми використовуємо гру як тренувальні вправи для 

закріплення, то можемо проводити її протягом 20 – 25 хв. В подальшому така 

гра може проводитись 3 – 5 хвилин і використовуватись для повторення 

вивченого . 

Успіх використання ігор залежить від атмосфери необхідного 

мовленнєвого спілкування, яке викладач створює на занятті. 

Так, на заняттях зі студнтами 4-х та 5-х курсів ми широко 

використовуємо творчо-рольові ігри. Такі ігри допомагають: 
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- навчити студентів розуміти висловлювання; 

- навчити відокремлювати головне в потоці інформації; 

- розвивати слухову пам‘ять і реакцію; 

- навчити вмінню висловлювати думки в логічній постідовності; 

- навчити практично і творчо використовувати отримані мовленнєві 

навички. 

Ось приклад однієї з рольових ігор, яка подається в кінці заняття за 

темою «Smalll system and software».Role play. 

Work with a colleague. Appendix A and Appendix B in the back of the book 

contain information for two people A and B. Decide with your partner who is who. 

Look at the information for your role only in appropriate Appendix and follow the 

instructions there. 

Participant A 

Simulation 1 

You are a new user on a file enquiry system 

Find out from your colleague which keys you use for the following 

instructions: 

Roll-through from one part of a record to the next 

Roll-back within the same subsystem menu 

Return to the subsystem menu 

Return to the first screenfull of data 

Display the start of the next logical record 

Sign off 

Simulation 2 

Use the following information to answer your colleagues‘ questions about a 

new word-processing package. 

1. Mark your beginning and the end of a block for DELETE, COPY and 

MOVE operations as follows: Position cursor at start position 

 Hold down function key 7 and type ‗1‘ 

 Move cursor to where you want the block to end 

 Hold down function key 7 and type ‗2‘ 

2. Delete a block of the text as follows: 

 Mark the beginning and the end of a block (see 1 above) 

 Hold down CONTROL and press functional key 1 

3. Move a block of a text as follows: 
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 Mark the beginning and the end of a block (see 1 above) 

 Hold down CONTROL and press function key 2 

4. Copy a block of a text as follows: 

 Mark the beginning and the end of a block (see 1 above) 

 Hold down CONTROL and press COPY key. 

Participant B Simulation 1 

Use the following information to answer your colleagues‗ questions about a 

new file enquiry system. 

Key  Function 

PA 1 Return to the subsystem menu 

PF 1 Return to the first screenfull of data 

PF 2 Display the start of the next logical record 

PF 11 Roll-back within the same record 

PF 12 Roll-through from one part of a record to the next 

Simulation 2 

You are a new user of a word-processing package. Find out from your 

colleague how to do the following operations. Move a block of the text one place to 

another. 

Copy a block of text (so that the same block appears twice)/ 

Delete a block of a text.  

 

О. В. Івасюк 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой 

преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного 

характера. Коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью научить 

иноязычной коммуникации. Особенности коммуникативного подхода 

наиболее четко выражаются в положениях, отражающих существенные 

закономерности учебной деятельности и служащих направлением для 

построения теории обучения. Такие положения приобретают статус 

принципов. Обучение на основе общения является сущностью всех 

интенсивных методов обучения ИЯ. Основными принципами 

коммуникативного метода обучения являются следующие: 
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1. Речевая направленность, т.е. обучение иностранному языку через 

общение. Это означает практическую ориентацию урока. Преподаватель ИЯ 

обучает  способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о 

коммуникативной компетенции как одной из основных целей обучения ИЯ. 

Коммуникативная компетенция может быть сформирована лишь на основе 

лингвистической компетенции. Однако целью обучения является не система 

языка, а иноязычная речевая деятельность как средство межкультурного 

взаимодействия.  

2. Функциональность. Данный принцип предполагает осознание со 

стороны учащихся функциональной предназначенности всех аспектов 

изучаемого языка.Речевая деятельность имеет три стороны: лексическую, 

грамматическую, фонетическую. Они неразрывно связаны в процессе 

говорения. Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от их форм 

употребления. Таким образом, слова и грамматические формы усваиваются в 

деятельности. 

3. Ситуативность. Иными словами - это ролевая организация учебного 

процесса. Коммуникативное обучение осуществляется на основе ситуаций, 

понимаемых как система взаимоотношений. Принципиально важным является 

отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем общения, 

которые интересуют учащихся каждого возраста. Чтобы усвоить язык, нужно 

не язык изучать, а окружающий мир с его помощью. 

4. Новизна. Это, прежде всего, новизна речевых ситуаций. Новизна 

предписывает использование текстов и упражнений, содержащих для 

учащихся нечто новое, отказ от многократного чтения одного и того же текста, 

вариативность текстов разного содержания, но построенных на одном и том же 

материале. Новизна развивает речепроизводство, продуктивность речевых 

умений учащихся, вызывает интерес к учебной деятельности. Учащиеся не 

получают прямых указаний к запоминанию -оно становится непроизвольным. 

5. Личностная ориентация общения. Любой человек отличается от 

другого своими природными способностями и умением осуществлять учебную 

и речевую деятельность. Личностная индивидуализация предполагает учет и 

использование всех этих параметров, присущих личности. Все это позволяет 

вызвать у учащегося истинную мотивацию. В этом случае работает не 

стимуляция, а внутреннее побуждение; мотивация оказывается привнесенной в 

обучение извне, не навязанной, а является прямым порождением самого 
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метода обучения. 

6. Моделирование. Данная модель является своего рода общей моделью, 

источником познания для всех учащихся.Содержательность учебного аспекта 

обеспечивается моделированием содержательной стороны общения в 

различных видах речевой деятельности. Таковую сторону общения составляют 

проблемы, отобранные с учетом возрастных и индивидуальных интересов 

учащихся, а также выполняемых ими видов деятельности и межпредметных 

связей.  

Важно заметить, что все рассмотренные принципы взаимосвязаны и 

дополняют друг друга, представляя систему положений, определяющих 

стратегию обучения. Поэтому важно соблюдение всех этих принципов в 

системе. 

Литература: 

1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению.- М., 1991. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый 

курс лекций. – М., 2002. 

 

О. В. Ігнатенко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА МІЖ КУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВУЗІВ У ПРОЦЕСІ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕКСТАМИ 
 

Нове тисячоліття докорінно змінило функції іноземної мови. Володіння 

однією або декількома іноземними мовами стало вимогою часу, особливо у 

молодого покоління. Загальноєвропейські Рекомендації Ради Європи (РРЄ) з 

мовної освіти містять таке твердження ―Як соціальний агент, кожен індивід 

налагоджує стосунки з різноманітними взаємопроникаючими соціальними 

групами, що і визначає особистість. В рамках між культурного підходу саме це 

є головною метою навчання мови: сприяти розвитку цілісної особистості того, 

хто вивчає мову, та його самоусвідомлення шляхом збагачення досвіду, 

розуміння відмінностей між іншими мовами та культурами‖. 

Нові педагогічні технології та методичні підходи, що базуються на 

діяльності ( особливо самостійної) студента, враховують пізнавальні, емоційні, 
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вольові здібності індивідуальності. Розвиток комунікативних вмінь стає 

основною для студента, бо він (вона) діє у широких сферах суспільного життя. 

В той же час будь-яка сфера людського спілкування залежить від фонових 

знань, від загального знання світу та особистого досвіду. Для розвитку 

комунікативної мовленнєвої компетенції використовуються різноманітні 

методи: метод проектів або сценаріїв, дискусії самостійно прочитаних текстів, 

самостійна підготовка повідомлень з різних сфер життя або з фахової 

дисципліни. 

Однією з цілей навчання є оволодіння мовою спеціальності. Мова 

спеціальності являє собою конгломерат двох наук – лінгвістики та однієї з 

точних або гуманітарних наук. Володіння мовою спеціальності, вміння 

спілкуватися зі своїми колегами з інших країн належить до професійної 

компетенції спеціаліста.  

Викладання мови спеціальності на немовних факультетах вищих 

навчальних закладів повинне бути націлене на соціальне замовлення 

суспільства, якого вимагає реальна ситуація. Для оптимізації вивчення мови 

спеціальності необхідно виділити вміння, які б відповідали наступним 

вимогам: а) вміння, необхідні для виконання мовленнєвої діяльності ; б) 

вміння, які характеризуються як професійні. 

Вивчення мови спеціальності професійно орієнтовано вже з перших 

років перебування  студента в університеті. Викладачі факультету лінгвістики 

тісно співпрацюють з фахівцями інших факультетів для вибору тематики 

рефератів, повідомлень та текстів для самостійного читання. На першому етапі 

знайомства з фаховими текстами студентам пропонуються тексти так званої 

низької спеціалізації: науково-популярні статті газет та журналів, рекламні 

проспекти   і т.ін. На таких текстах студенти вчаться формулювати ситуативні, 

ініціативні питання, логічно і аргументовано висловлювати думки, 

стимулювати співрозмовника на висловлювання. Це є , так би мовити, перші 

кроки до професійного вміння. Тексти низької спеціалізації є перехідними для 

читання фахової літератури та для оволодіння професійною лексикою. 

Популярний вид діяльності в минулому – переклад тексту є недостатнім в наш 

час. Завдання при самостійній роботі з текстом постає більш глобальним – 

навчити студента активно володіти мовою свого фаху. Практика закріплення 

викладача іноземної мови за одним факультетом дозволяє опанувати 

необхідним мінімумом знань зі спеціальності. Ця спеціальна предметна 
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компетенція дозволяє викладачеві створювати словники з певної області знань, 

контролювати якість підготовки рефератів, презентацій та повідомлень. 

Читацька компетенція студента є одним з засобів формування 

соціокультурного компонента (СКК), що включає різні стратегії, зокрема 

вміння застосувати залежно від цілі читання різні стилі читання : 

ознайомлювальне, переглядове та інш.  

Для формування ССК у процесі самостійного читання викладачеві треба 

створити спеціальний комплекс вправ, відібравши при цьому 

лінгвокраїнознавчі тексти за основними принципами, до яких відносять 

автентичність, інформативність і змістовність, врахування вікових 

особливостей і національної ментальності студентів, культурну та краєзнавчу 

цінність, загальновідомість включених до них реалій серед носіїв мови. 

Практичною допомогою викладачеві стає звернення до джерела видань 

журналу ―Business Spotlight‖, де можна знайти найновіші статті з різних 

областей знань: новітніх технологій, інформатики, біотехнології, медицини, 

енергетики, економіки, менеджменту та маркетингу. Також журнал містить 

багато вправ на самостійне опрацювання. За допомогою статей цього видання 

легко організувати дискусії, обговорення протилежних точок зору. Журнал 

допомагає студентові в оволодінні професійною лексикою. Видання журналу 

―Business Spotlight‖ можуть бути рекомендовані для бібліотек багатьох 

факультетів, що полегшить студентам роботу над самостійним читанням та 

удосконалення практичних навичок з англійської мови. 

 

Н. Г. Іщенко  

професор, доктор філологічних наук  

Ю. І. Височинський 

доцент, кандидат філологічних наук  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

СЕМАНТИЗАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Семантизація, осмислення слова або виявлення його смислу і значення є 

важливим компонентом у процесі навчання іноземних мов.  

Аналіз різних чинників ,що впливають на  вибір способу семантизації 

лексичних одиниць, дозволяє стверджувати,що вирішальним моментом у 

виборі способу семантизації лексичної одиниці є характер її значення та 

напрямок смислової структури всієї лексичної одиниці. Так, слова з 
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предметним напрямком смислової структури вводяться у навчальний процес 

переважно на початковому етапі. Це пояснюється і конкретним характером  

лексичного значення, і збереженням на початковому етапі наочно-образного 

мислення. Оскільки наочний спосіб семантизації не завжди є всеохоплюючим, 

він не може забезпечити  вірне розуміння слів, тому необхідні  додаткові 

прийоми семантизації, до яких належать: 1) використання певного контексту( 

мовленнєвого зразку); 2) вживання  вже відомого синоніма або антоніма ; 3) 

словотвірний аналіз (виявлення значення кореневої морфеми і  семантичної 

структури  афіксів, сукупність яких може сприяти  семантизації);4)  переклад. 

Конкретизуючи  головну причину вибору  способу  семантизації, можна 

визначити, що він залежить також від характеру   семантичної структури 

слова, чи  є  вона однозначна або багатозначна.  Головна  особливість слова як 

основної одиниці мови є її здатність співвідноситися  з позамовними явищами 

і їх еволюцією. Слово не залишається  тотожнім самому себе у часі і несе 

можливість змінюватися. Проявом потенції  змін є багатозначність,яку слід 

розглядати не тільки як  стан, а й процес: протягом часу як і однозначне слово 

потенційно стає багатозначним, так і  відтінки значень багатозначного слова 

можуть набути статус окремого самостійного значення. Можна виділити 

декілька типів однозначних слів: 1) перш за все, власні імена ,які виключають  

можливість варіювання;2) однозначні слова,які  нещодавно виникли, не 

отримали широкого вживання і  не зафіксовані у словниках як нові слова і нові 

значення;3) однозначні слова з вузько предметним спеціальним значенням;4)   

однозначні слова, незважаючи на притаманне їм одне значення, здатні до 

варіювання, яке залежить від того, який конкретний предмет, яку конкретну 

ситуацію в контексті вони позначають, зберігаючи при цьому  єдність 

поняттєвого  змісту, і можуть передавати інформацію про різні денотати.  

Багатозначна семантична структура   складається із декількох лексико-

семантичних варіантів,які утворюють семантичну єдність, тобто систему 

взаємопов'язаних і взаємозумовлених значень, що ускладнюють розуміння і 

засвоєння  нових  багатозначних слів і тому потребують  більш зусилля ніж 

при засвоєнні однозначних слів.   

У процесі семантизації  багатозначних слів можна було б керуватися 

такими міркуваннями. По-перше, у полісемному слові розрізняють основне і   

похідні значення, які утворені від основного. Похідні значення виявляються 

синтагматично, у сполученнях, у мовленні . Так, при згадування дієслова  
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gehen  у свідомості виникає  дія, тобто пересування ногами, але, зустрічаючи 

це слово у мовленні, ми легко відзначаємо  різні його значення: das Fenster geht 

auf die Strasse,  der Weg geht, die Uhr geht, im Mantel gehen u.s.w. По-друге, 

слово набуває багатозначності у процесі історичного розвитку мови, 

відображаючи  у своєму складі природу і пізнання світу. В результаті наше 

мислення збагачується новими  поняттями, що потребують нових слів.  

Можливості мови  обмежені і тому розвиток лексики  здійснюється не тільки 

завдяки збільшенню нових слів і нових значень, але завдяки якісним змінам у 

лексиці, що зумовлені  семантичними процесами. По-третє, лексичне значення  

неосновних похідних слів відображає  не всі ознаки  предмету, що 

позначається, а лише ти, які звернули на себе увагу в основному значенні.  

Багато предметів  мають  спільні  семантичні компоненти, що можуть 

слугувати основою зближення  цих предметів і  перенесення назви з одного із 

них на інший. Переніс значення  ґрунтується на асоціативних,метафоричних і 

метонімічних відношеннях. По –четверте, семантична  спільність основних і 

похідних значень проявляється у наявності  в них мінімальних одиниць плану 

змісту, так званих сем. Так, основне значення слова  kurz – короткий, куций  

складається із сем кратності і просторової віднесеності ( kurze  Arme,  kurze 

Beine,  kurzes Haar),  похідне значення короткий , стислий складається із сем   

кратності, стислості і часової віднесеності( kurze Antwort, kurze Geschichte). 

Таким чином,  спільною семою є кратність, а й диференційними  ознаками є 

просторова і часова віднесеність. По - п'яте, характер співвіднесеності в 

лексичній одиниці  лексичного і граматичного значень має  певну значущість 

для семантизації.. Якщо переважає лексичне значення, то семантизація 

спрямована на розкриття і уточнення лексичної сполучуваності, яка 

реалізується  у вигляді  словосполучень (  eine Frage stellen, eine Reise 

unternehmen, auf eine Frage  antworten ) або  окремих слів( beantworten akk,  

reisen  nach, mit).Якщо переважає у слові граматичне значення, то 

сполучуваність набуває  більш узагальненого  характеру, залучаючи до дії 

групи слів(Wortgruppen, Wortfügungen). У цьому разі  можна говорити  не про 

сполучуваність, а й про  дистрибуцію, яку слід враховувати при семантизації.    

По - шосте, на вибір способу семантизації дуже впливає словотвірна структура 

слова. Слід відзначити основні випадки використання словотвірних 

взаємовідношень у ході семантизації:1)складні і похідні слова, частини яких не 

представлені у словнику-мінімумі або ще не вивчались, семантизуються як 
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прості; 2) як прості трактуються слова, які втратили семантичні зв'язки з 

твірними основами або утворені  за моделями, не відомими студентам; 3) інші 

слова семантизуються  з врахуванням їх словотвірних зв'язків, щоб полегшити 

їх включення у різні угрупування  за словотвірними ознаками. 

При виборі способів семантизації опора на словотвір  переслідує три 

мети:  

 1)  використання асоціативних зв'язків, що виникають  при угрупуванні  

і порівнянні слів за словотвірними ознаками для їх осмислення і кращого 

розуміння; 2)використання словотвірних ознак для поліпшення засвоєння  

таких граматичних категорій як  приналежність до частин мови: наприклад:  

ознака іменника – суфікси: – er, - ung; ознака прикметника – суфікси: - lich, - 

sam;  ознака роду – суфікси: - er, - ling, - heit,  - tum, - lein і т.д.; 3)застосування 

словотвірного аналізу для розкриття значення складних і похідних слів, не 

передбачених словником-мінімумом, але які зустрічаються  в усних,письмових 

мовленнєвих ситуаціях. 

Додатковим  способом  семантизації є  співвіднесеність лексичної 

одиниці з її більш або менш повним еквівалентом в рідній мові, тобто опора на 

переклад. Міжмовні співвідношення   можуть бути різними: по-перше, вони 

можуть характеризуватися  повною відповідністю значень як однозначних, так 

і багатозначних слів. Наприклад:  прикметник  alt належить до слів  з  повною  

відповідністю  значень: ein alter Mann – старий за віком чоловік, ein   alter  

Anzug – старий , не новий костюм, eine alte Geschichte – стара,минула історія, 

ein alter Lehrer  _ старий, колишній вчитель;по-друге,      міжмовні 

співвідношення можуть розрізнятися  семантичним обсягом значень, мати 

розходження у словосполучуваності:  die Sache – річ,предмет, діло( обсяг 

складається із трьох значень); по-третє, розбіжності можуть торкатися 

граматичного оформлення еквівалентів  в різних мовах: граматичний рід 

іменників, перехідність - неперехідність дієслів . 

Отже, розглянуті способи семантизації пояснюють процеси осмислення 

значень слів, їх розвиток і сприяють збагаченню словникового складу 

студентів. 
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Т. М. Іщенко, К. О. Моруга, Д. В. Кузьменко 

Київський національний економічний університет  ім. Вадима Гетьмана 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ 
 

Темпи науково-технічного прогресу вимагають від майбутніх фахівців 

уміння адаптуватися в умовах швидкої зміни поколінь техніки і технології, 

поповнювати протягом короткого часу свої професійні знання та постійно 

підвищувати професійну компетентність, склалися передумови появи і 

розвитку нового напряму в освіті – дистанційного навчання, що ґрунтується на 

комп‘ютерних і телекомунікаційних технологіях, які дають можливість значно 

збільшити обсяг необхідних знань. В умовах дистанційної освіти постало 

питання навчання майбутніх фахівців орієнтуватися в стрімкому потоці 

інформації щоденно поповнювати свої знання, розвивати вміння та навички, 

самостійно, повноцінно й у короткий термін вирішувати проблемні, 

професійно-значимі завдання, пов‘язані зокрема зі знанням ділової іноземної 

мови. Сучасний підхід до контролю якості знань студентів вимагає розробки 

новітніх форм організації контролю, тому що невід‘ємною складовою 

дистанційного навчання є самостійна робота. Правильно організований, з 

використанням інформаційних технологій, контроль дозволяє встановити 

рівень і якість засвоєння знань, здійснити їх корекцію, оцінити хід і результати 

навчальної діяльності студентів, визначити шляхи їх вдосконалення, суттєво 

підвищити ефективність самостійної та навчальної роботи. Самостійна робота 

студентів в контексті дистанційного навчання на магістерському рівні має 

індивідуальний характер і кожний студент використовує джерело інформації 

навчального матеріалу в залежності від своїх потреб і можливостей, щоб 

прийти до необхідного результату засвоєння знань, умінь і навичок. Отже, 

розв‘язати проблеми, щодо організації контролю можна застосовуючи 

принципи індивідуалізації та диференціації. Огляд наукових джерел дає нам 

підставу зробити висновок, що проблема дослідження та визначення шляхів 

реалізації контролю якості знань самостійного засвоєння навчального 

матеріалу студентами дистанційного навчання на магістерському рівні є 

актуальною і вимагає певної уваги та ефективного впровадження в 

дистанційний процес навчання. Контроль якості знань засвоєння навчального 

матеріалу студентами в умовах дистанційної освіти на магістерському рівні 
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належить до контрольно-комунікативного блоку дидактичного забезпечення 

дистанційного навчання: тести різного призначення та виду, запитання до 

заліків та тестів, критерії оцінювання, графіки консультацій та зустрічей з 

викладачем, у тому числі з використанням телекомунікаційних мереж. Цей 

блок забезпечує виконання контролюючої, навчаючої, організаційної функції 

дистанційного навчання, дозволяє встановити оптимальний зворотній зв'язок 

між учасниками дистанційного навчання. Раціональна організація контролю 

якості знань студентів на магістерському рівні в умовах дистанційної освіти не 

можлива без правильної постановки контролю знань, так як облік якості знань 

є важливим засобом регулювання багатьох показників навчального процесу і 

одночасно засобом управління якістю навчання в умовах дистанційної освіти. 

 

О. О. Клименко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

THE DIFFUSION OF INNOVATIONS 
 

The last two decades in applied linguistics have seen the development of a 

number of language teaching innovations including the notional/ functional syllabus, 

the process syllabus, the natural approach, the procedural syllabus, and task-based 

language teaching. All of these proposals have contributed in important ways to an 

understanding of theoretical issues related to designing innovative language 

syllabuses. But it is rather recently that applied linguists have begun to investigate 

the problems associated with implementing these innovations. Indeed, with the 

exception of such pioneers as White (1988), Henrichsen (1989), and others, not 

many language-teaching specialists who developed any familiarity with the 

voluminous literature that already exists in a number of disciplines on how and why 

innovations diffuse. This is unfortunate because a ‗diffusion of innovations‘ 

perspective on syllabus design provides curriculum specialists, materials developers, 

teachers with a coherent set of guiding principles for the development and 

implementation of language teaching innovations. Furthermore, it supplies 

evaluators with criteria for retrospective evaluations of the extent to which these 

innovations have actually been implemented. In other words, this perspective 

provides a unified framework for conceptualizing both the development and 

evaluation of innovations in language teaching.  
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Н. В. Ковальська, Н. М. Присяжнюк 
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VIDEOS IN CLASSROOM: STUDENT-CENTERED ACTIVITIES 
 

Lectures are quite good at using time-tested techniques and developing 

effective new ways of learning the language. Nowadays the world is visually 

oriented and it should be underlined videos are flexible instruments on the base of 

wich we are able to develop reflective tasks and materials with intelligent, non-

trivial content and high-quality production values (color, action, sound, cast/actors, 

plot, issues or problems for discussion etc.). Using videos for educational purposes 

raise students‘ motivation to learning English, developing, and improving their 

communicative skills, using the language as well as practicing the lenguage. 

So the work over videos can be divided into following stages: 

The Pre-Viewing Stage.  

Its objectives are: 

- to prepare students for the actual viewing of a video/film; 

- to get information connected with the subject, characters; 

- to stimulate students‘ interest in the topic/theme; 

- to activate students‘ background knowledge; 

- to introduce students to vocabulary that will help them successfully 

complete the task; 

- to prepare students for the content of the video in order to aid 

comprehension; 

- to distribute the flexible system of the individual/group tasks. 

Suggested pre-viewing activities that can be used at the Pre-Viewing stage: 

1. Student Interviews on the issues related to the video, its concept, its 

problem(s). The procedure itself implies such activities as: students can ask each 

other the same question(s) or they can be given separate questions. Then pair work 

in small groups is proposed and students share their findings. 
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2. Problem Solving 

Students attempt to solve the presented problem in pairs/in small groups. Then 

they report possible solutions to the whole class. 

3. Discussion of the Video Title 

Objective: to hypothesize its content. Students can discuss in a class/small 

groups. 

4. Brainstorming Activities 

5. Vocabulary Work 

The Viewing Stage: 

Its objectives are: 

- to facilitate the actual viewing of a video; 

- to help students deal with specific issues; 

- to focus on characters or plot; 

- to allow students to practice viewing, listening, note-taking; 

- to give students the opportunity to use key vocabulary and concepts 

associated with the theme to check individual and group tasks. 

Viewing itself can be as follows: 

- viewing the whole film, 

- breaking it into snippets, 

- assigning tasks, 

- viewing the film/video without turning on the sound. This allows the 

students to concentrate on the context in which the scene or the dialogue is taking 

place. This context is giving the students the non linguistic information which helps 

them to imagine, interpret, reconstruct and even predict what is being said, what is 

happening and what is about to follow. 

The Post-Viewing Stage: 

- Students interact and cooperate as they work toward completing the 

task/tasks. This is important in language learning because the students are involved 

in comprehending, manipulating, producing and interacting in the target language, 

while their attention is principally focused on meaning rather than form‖ 

The post-viewing stage can be subdivided into the communicative exercises 

stage and the extension stage. 

1) The Communicative Exercises Stage 

- to provide students with opportunities to use English in a meaningful way 

acting out scenes, role-plays, doing communicative tasks; 
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- to reinforce key concept and vocabulary associated with the theme; 

- to allow students to report information discussed earlier with their 

groupmates. 

2) The Extention Stage 

- to have students write a paragraph or two on the theme; 

- to have students do a mini-survey on the video/topic/theme. Students 

should interview 10 people and then they can summarize their findings in a one-page 

written report. 

to have students   write an alternative ending. 

Using ―alternative endings‖ as a creative task/activity helps our students 

express their ideas. Usually all students‘ responses show that they understand the 

film they all have different endings. This kind of task makes students to draw from 

their imagination, backgrounds and experiences when interpreting the video. It gives 

students the opportunity to practice creative writing. 

The video is a very useful resource as it is natural and authentic. It also 

prepares our students for authentic communication. The video can be used at any 

level of their language knowledge both for beginners and advanced students. With 

careful selection and purposeful planning videos can motivate students. Moreover 

introducing pre-viewing, viewing and post-viewing activities into the lesson 

encourages natural language use and facilitates language learning. 

 

Т. П. Козаченко 

Національний технічний університет України ''КПІ'' 

 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
 

Будучи гуманитарной дисциплиной, призванной по сути своей 

гуманизировать процесс обучения в техническом вузе, совершенствовать 

личность студента, иностранный язык и его преподавание не могли преодолеть 

противоречия между возрастающей потребностью в творческой 

самостоятельности личности и практикой преподавания, не способной 

удовлетворить эту потребность. Изменение социальной ситуации в стране 

демонстрирует потребность в личности, способной осуществить 

преобразование общества. Система образования должна наиболее полно 

удовлетворять потребности студента в языковом образовании, создать 
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благоприятные условия для развития интеллектуального, творческого 

потенциала каждого обучающегося, следовательно, должна быть личностно 

ориентированной и способной создать условия, необходимые для реализации 

обучающимися своих личностных целей, потребностей и возможностей через 

изучение иностранного языка. В личностно ориентированном обучении само 

обучение определяется не как передача знаний, выработка умений и 

организация усвоения, а прежде всего создание условий для реализации 

личностных потребностей студента  в области языкового образования. 

Для реализации личностно ориентированного обучения иностранному 

языку в техническом вузе учебный процесс рассматривается как методическая 

система, состоящая из шести структурных компонентов: цель, содержание, 

средства коммуникации (методы, приемы, средства), субъект учения и субъект 

научения, организационные формы учебного процесса. Было определено, что 

при личностно ориентированной системе обучения основным является 

создание условий для полноценного проявления и развития личностных 

функций субъектов учебного процесса. Поэтому в качестве основной цели 

учебного процесса по иностранному языку возникает необходимость  создания 

психологически комфортных условий, благоприятствующих развитию и 

совершенствованию личности студента, способного осознанно и 

мотивированно учиться, приобретая лингвистическую, коммуникативную и 

социокультурную компетенции. 

Следующими  компонентами необходимо назвать  средства 

коммуникации: методы, приемы, средства. Личностно ориентированное 

обучение означает, что все методические решения - организация учебного 

материала, использованные методы, приемы, способы и средства - 

преломляются через призму личности обучаемого. Такое обучение учитывает 

индивидуальные особенности студента как личности через содержание и 

форму самих учебных заданий, через характер общения с ним. Задания 

формулируются так, что они стимулируют его познавательную активность, 

поддерживают и направляют учебную деятельность, не акцентируя внимания 

на ошибках. Этот компонент системы должен реализоваться на всех уровнях 

системы образования с использованием активных коммуникативных методов, 

приемов и средств обучения и контроля. В качестве основного метода 

обучения можно предложить кейс-метод, который является диалоговым 

методом обучения. 
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Нужно помнить, что личностно ориентированное обучение изменяет 

основную схему взаимодействия преподавателя и студентов, т.е. субъект-

субъектные отношения. Вместо широко распространенной схемы 

взаимодействия: преподаватель - субъект педагогического воздействия и 

управления, студент - объект этого воздействия - возникает схема субъект-

субъектного, равнопартнерского учебного сотрудничества преподавателя и 

студентов в совместно организованном преподавателем решении учебных 

познавательных и коммуникативных задач. При таком обучении меняется 

содержание понятий субъектов учебного сотрудничества и взаимодействия,  

процесс обучения организуется как равнопартнерское сотрудничество 

преподавателя и студента, требующее от преподавателя создания комфортной 

учебной среды, психологической атмосферы, в которой получают 

возможности для удовлетворения важные социально-психологические 

потребности студента: потребность в признании, уважении, внимании со 

стороны преподавателя и других студентов группы.  

Следующим  компонентом  системы  являются организационные формы 

учебного процесса, который вводится впервые в известную в педагогике и 

методике пятикомпонентную систему в качестве шестого компонента и 

рассматривается как уровневая организация учебного процесса. Уровневая 

организация учебного процесса предполагает учет готовности студента к 

обучению по иностранному языку на одном из трех уровней: базовом, 

бакалавриате, магистратуре. Кроме того, внутри каждого уровня определяется 

готовность студента к обучению по специально подготовленным программам 

для начального, среднего и продвинутого уровней.  

Вышеизложенное позволяет определить характеристики разработанной  

личностно ориентированной системы обучения иностранному языку. Такими 

характеристиками являются: 1)создание комфортных условий для учения и 

самообучения с учетом индивидуальных способностей каждого студента и его 

развития; 2)учет уровней готовности студента к учению; 3)усиление 

положительных мотивов учения; 4)активизация его творчества.  

Таким образом, при реализации учебного процесса с учетом названных 

выше характеристик процесс обучения превращается в процесс радостного 

осмысления учения. В некоторой степени личность обучающегося может 

участвовать в определении целей и содержания своего образования  по 

иностранному языку. 
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Н. А. Козьміна, Л. І. Шиліна 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

МНЕМОТЕХНІКА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕРМІНІВ 

НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 
 

Перед викладачами  іноземної мови технічних ВНЗ стоїть дуже складна 

задача - дати студентам  певний рівень знаннь з іноземної  мови, визначений 

програмою. Проте ми  чітко розуміємо, що за дві  аудиторні  години на 

тиждень, на фоні  перевантаження студента роботою з профільних дисциплін, 

при відсутності  сильної  мотивації   студента, виконати таку задачу дуже 

важко, оскільки мозок людини дуже швидко стирає   інформацію, яка не 

використовується регулярно. 

 Саме тому стає  необхідним впровадження будь-яких  інноваційних 

методів і технологій, направлених на оптимізацію процесу вивчення  іноземної  

мови. Одним з таких методів є метод мнемотехніки, спеціальної  техніки для  

кращого запам'ятовування  інформації, що значною мірою полегшує вивчання  

іїноземної  мови, робить цей процес більш якісним та контрольованим.  

Незалежно від того як побудована програма навчання та матеріалу 

підручнику, кожен викладач може застосовувати метод мнемотехніки, задачею 

якого є перенесення  інформації  з підручника в мозок та в довгострокове 

закріплення. 

Смисл запам'ятовування  іноземних слів є у встановленні  стійкого 

рефлекторного зв'язку між зоровим образом та його словесним визначенням. 

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 

слів має носити природній характер, дуже схожий на те як дитина вивчає свою 

рідну мову.  

Оскільки студент може відчути позитивні результати вже з першого 

заняття, для нього предмет із нудного перетворюється на цікавий. Позитивні 

результати стимулюють подальше, більш глибоке  вивчення  іноземної мови. 
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Т. М. Колодько 

доцент, кандидат педагогічних наук  

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ІНТЕНСИВНІ НАПРЯМИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

На сучасному етапі реформації освітньої системи в Україні особливої 

актуальності набуває проблема пошуку ефективних шляхів удосконалення 

навчально-виховного процесу у вищій школі, що значною мірою визначається 

застосуванням різноманітних інтенсивних методик навчання іноземних мов, їх 

оптимального сполучення, й які відкривають широкі можливості для розвитку 

освіти всіх рівнів в умовах сьогодення. Модернізація сучасної освіти є 

закономірним історичним процесом, пов‘язаним із необхідністю зміни 

освітньої моделі, що сформувалася в умовах індустріальної культури і 

вступила у протиріччя з культурними реаліями постіндустріального 

суспільства. А відтак усвідомлення кожним студентом необхідності і 

значущості інтенсивної методики забезпечують її ефективність як методу 

підготовки майбутніх фахівців до розв‘язання різноманітних проблемних 

ситуацій й застосування відповідних знань, їх уточнення та збагачення, 

завдяки чого формується індивідуальний стиль професійної діяльності 

студентів. Зважаючи на це навчально-виховний процес у вищому навчальному 

закладі, реальні умови його здійснення вимагають використання такого 

комплексу технологій, підкомпонентами якого, на нашу думку, є 

комунікативні, інформаційні, мультимедійні, інтерактивні та ігрові технології. 

Практика роботи у ВНЗ свідчить про те, що використання зазначених вище 

технологій, а також їхніх різноманітних поєднань у процесі навчання, створює 

дійсно технологічний прорив у методології, організації та практичній 

реалізації навчального процесу під час вивчення іноземних мов у вищій школі. 

Інтенсивні напрями у навчанні іноземних мов реалізуються в різних 

методичних системах, серед яких вченими найбільш виділяється метод 

активізації резервних можливостей особистості й колективу 

Г.О.Китайгородської.  

О.О.Леонтьєв та Г.О.Китайгородська визначають інтенсивне навчання як 

―навчання, спрямоване на оволодіння живим усним мовленням та його 

розуміння, що спирається на психологічні резерви особистості й діяльності 
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студентів, які не використовуються у звичайному повсякденному навчанні, а 

саме – на керування соціально-психологічними процесами у групі й керування 

спілкування викладача із студентами та студентами між собою, і яке завжди 

здійснюється у короткий термін (два тижні, один місяць, кілька місяців) та з 

більшої щоденною концентрацією годин (4-5 годин)‖. Задача авторів методу та 

педагогів полягає у тому, щоб запропонувати навчальному колективу таку 

сучасну діяльність учіння, яка була б особистісно значущою для кожного, хто 

навчається, поєднувала б студентів й сприяла активному формуванню 

особистості через систему взаємних міжособистісних відносин у колективній 

спільній діяльності. 

Звідси, в умовах колективної спільної діяльності утворюється загальний 

фонд інформації щодо матеріалу, який вивчається, і в який кожен студент 

робить свій внесок, а користуються цим всі разом. Основним ―засобом‖ 

оволодіння предметом спілкування стає, таким чином, спілкування із 

партнерами по групі.   

Отже, володіння іноземною мовою – це передусім здатність студентів 

брати активну, щоденну участь у реальному спілкуванні, яке поступово 

перетворюється у творчий, особистісно вмотивований процес й під час якого 

формуються взаємовідносини студентів у колективі, що забезпечує 

взаємозв‘язок навчального предмету й навчальної діяльності та сприяє 

ефективній реалізації цілей навчання. 

Література: 

3. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным 

языкам. – М., 1986. – 343 с. 

4. Колодько Т.М. Пріоритети сучасної методики викладання іноземних 

мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу //  

Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009, Вип. № 25. – Ч. 2. – С. 89-94. 

 

Л. М. Коломієць 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

НАВЧАННЯ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НА 

ПРОФЕСІЙНУ ТЕМАТИКУ 
 

Вивченням проблем професійно спрямованого навчання іншомовної 

усно-мовленнєвої діяльності студентів немовних спеціальностей вищих 
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закладів освіти займалися і займаються велика кількість як вітчизняних так і 

зарубіжних дослідників. Серед них О.С. Большакова, Е.И. Пассов, С.І.Титов, 

А.Л. Мірзоян, А.Пфютце, V. Benson, B. Coffey, P. Strevens, C. Kennedy,           

А. Watters. 

Моделювання професійно-орієнтованої діяльності і соціальних стосунків 

у навчальних умовах здійснюється через призму моделювання комплексу 

різноманітних вправ і ситуацій, що випливають з комунікативних проблем 

майбутніх спеціалістів. 

Для  теоретичного  обгрунтування і практичної розробки методики 

навчання діловому   усному спілкуванню, наприклад в технічній сфері 

необхідно вирішувати ряд завдань, серед яких є такі як: 

-   визначення комунікативної необхідності; 

-   сфера діяльності; 

-   види типових комунікативних ситуацій безпосереднього спілкування; 

-   спілкування по телефону; 

-  номенклатура комунікативних ролей спеціалістів і комунікативних 

намірів. 

Особливістю моделювання комунікативних ситуацій при професійно-

орієнтованому навчанні є те, що викладач повинен створювати такі навчальні 

ситуації, які з одного боку, мають професійне значення для студентів, 

задовольняють їх пізнавальний інтерес з фахового спрямування підготовки у 

вузі, а з другого боку дають змогу розкрити і реалізувати іноземно-мовні 

комунікативні здібності, необхідні в діяльності фахівців певної галузі, тобто їх 

вміння розпочати і вести бесіду, правильно висловити та аргументувати свої 

погляди на ту чи іншу проблему, дізнатись про думку співрозмовника, 

поцікавитись інформацією, уточнити факти, або дані, попросити в чомусь 

допомогти, чи запропонувати свою допомогу. 

Для цього студентам слід оволодіти навичками професійного етикету, 

сформувати у себе відповідні риси характеру чи ментальності, притаманні 

представникам ділових кіл країни, а також вивчити правила і норми поведінки 

загальнолюдського спілкування та додержуватись їх. 

В ситуаціях студенти можуть асоціювати себе з певною дійовою особою, 

роль якої вони виконують, усвідомити процесуальний і змістовний аспекти 

професійно-орієнтованого спілкування, виявити свою творчу індивідуальність. 

Тут дуже важливо не примушувати студентів обирати ту чи іншу роль, а 
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знайти такі підходи до кожного студента, при яких він сам захотів би 

виступити в певній ролі і таким чином мав змогу розкритися як особистість та 

набути деяких фахових навичок. 

Ситуації можуть створюватись на основі вербального ділового 

спілкування й передумови для свідомого використання засвоєного фахового 

матеріалу згодом на практиці.  Використання унаочнень при моделюванні 

певної комунікативної ситуації створює мікроклімат, який не тільки на 

вербальному, а й на зоровому рівні сприяє закріпленню здобутих навичок при 

розігруванні поведінкових та комунікативних моделей (наприклад, порядок 

вручення візитних карток під час знайомства чи ділових зустрічей, способи 

презентації та ознайомлення з рекламним матеріалом   та діловими 

документами   фірми, тощо). Це надзвичайно допомагає наблизити навчальну 

ситуацію до реальності, сприяє зосередженню уваги студентів на діяльності, 

що відбувається та дає змогу оцінити процес та результати спільної діяльності. 

На думку Г. Рогової, навчальні ситуації моделюють "фрагменти 

об'єктивної дійсності, співвіднесені з мовленнєвими діями партнерів по 

спілкуванню". Ефективність цієї роботи в великій мірі залежить від умілого 

керівництва викладача, який не тільки правильно спрямовує навчальний 

процес, але й зможе заохочувати розвиток творчої уяви студентів, 

використовуючи такі фрази як "Уявіть собі, що ..." Викладач спонукає 

обговорювати найбільш неймовірні ситуації, які могли б трапитись під час 

ділової зустрічі, "Щоб ви зробили, якби ...?", або "Чи припускаєте, що...?". 

Щоб ознайомитися та самостійно опрацювати теоретичний матеріал до 

теми, студентам необхідно використати різноманітні джерела інформації: 

підручники, методичні розробки, підготовлені викладачем, 

мікроконспекти, роздавальний матеріал, мережу Інтернет тощо. У методичній 

розробці до теми «Влаштування на роботу» студенти можуть знайти тексти 

для читання для подальшого обговорення, післятекстові вправи та завдання   

комунікативного характеру, зразки документів, технічні терміни, опорні мовні 

засоби для підготовки і участі у співбесіді при влаштуванні на роботу, для 

написання резюме. Роздавальним автентичним матеріалом можуть бути: 

оголошення про найм на роботу (Want ads), анкети. 

Під час заняття відбувається опрацювання теоретичного матеріалу теми, 

активізація вживання мовленнєвих зразків та термінологічної лексики. 
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Таким чином, на такому занятті, яке можна назвати семінаром-

дискусією, відбувається жваве обговорення проблем ділового життя, 

розв'язання життєво-важливих питань „ділової комунікації, формування як 

фахової так і комунікативної компетенції студентів.  

Література: 

1. Learning and teaching modern languages for communication. Strasburg: 

Council of Europe Press, 1988. 

2. Вісник Київського лінгвістичного університету. 2006. – 164 с. 

 

Л. О. Конопленко  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

МЕТОДИ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Сучасний стан знань з іноземної мови студентів при вступі до немовного 

ВНЗ за офіційними вимогами становить рівень В1 за загальноєвропейськими 

рекомендаціями. При цьому практика підтверджує, що це не завжди відповідає 

дійсності. Однією важливою складовою мовної компетенції людини є її 

можливість вільно висловлювати свої думки з необхідної тематики. Для цього 

людина, крім іншого, має володіти відповідною лексикою. Ми розглянемо 

декілька технік, які допоможуть студентам вчити нові слова. 

Головний фактор, який необхідно взяти до уваги, це компетентність 

студентів з спеціальності, тобто володіння технічною лексикою рідною мовою. 

Оскільки певний прошарок термінології при перекладі переноситься шляхом 

транслітерації або транскрипції, це частково полегшує вивчення лексики. 

Наприклад, слово «resistor» перекладається як «резистор». Відомо, що 

резистор – це елемент електричного кола, який відповідає за опір, то студенту 

не важко запам‘ятати, що «опір» перекладається як «resistance». У своїй роботі 

«Суперпам‘ять, або як запам‘ятати, щоб згадати» доктор педагогічних наук 

Васильєва О. дає наступні рекомендації: по-перше згрупувати англійські слова 

за темами або ситуаціями. Наступний крок – розташувати слова поряд так, щоб 

вони починались з різних літер. Вивчати слова автор рекомендує спочатку в 

одному контексті і в такій послідовності: переклад – вимова - написання 

(метод на основі мнемотехніки – мистецтва запам‘ятовувати). 

Наступний метод – метод звукових асоціацій. Сутність методу полягає у 
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встановленні зв‘язку між вимовою іноземного слова та слова в рідній мові. 

Рекомендовано не шукати найближчу за звучанням асоціацію, а 

запам‘ятовувати перше слово, що прийшло на думку (наприклад, ray (промінь) 

- рейка). Щоб не забути переклад, треба придумати сюжет, у якому б були 

використані обидва слова. Рекомендують створювати оригінальний, яскравий 

сюжет. Наприклад, не «промінь торкнувся рейки», а «осяявши грозове небо, 

золотий промінь упав на рейку і вона заграла всіма кольорами веселки».  

Останнє, на що звертаємо увагу - способи запам‘ятовування великих 

обсягів матеріалу: цілісний, частковий та комбінований. Цілісний спосіб 

означає повне зачитування тексту декілька разів до повного запам‘ятовування. 

При використовуванні часткового способу текст поділяється на частини, 

кожна з яких вчиться окремо. Комбінований спосіб містить риси повного і 

часткового і є найефективнішим. 

Література: 

1. База данных мнемонических ассоциаций. Режим доступу: 

http://www.englspace.com/mnemo/index.php 

2. Васильева Е. Секреты запоминания английских слов. Режим доступу: 

http://www.yugzone.ru/articles/secrets_english_words.htm  

3. Васильев В. Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить? / 

Васильев В., Васильева Е.? - Москва, 2002. Режим доступу: 

www.koob.ru/vasilyevs/ 

4. Прибылов И. Запоминание иностранных слов. Режим доступу: 

http://pribylov.ru/memorize.html 

 

О. Г. Корбут 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ 
 

Розвиток міжнародних зв‘язків України в різних галузях економіки, 

культури, науки і техніки зумовлює соціальне замовлення суспільства на 

підготовку фахівців, які вільно володіють іноземною мовою для професійного 

спілкування. Мовна компетенція та комунікативна грамотність являються 

найважливішими складовими сучасного професіонала. Саме тому у сфері 

вищої освіти велика увага приділяється впровадженню нових методів та форм 

http://www.englspace.com/mnemo/index.php
http://www.yugzone.ru/articles/secrets_english_words.htm
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підготовки студентів до професійної діяльності. Методика викладання 

іноземних мов у вищий технічній школі завжди дуже чутливо реагувала на 

соціально-економічні зміни у суспільстві. Сьогодні найпотужнішим джерелом 

пізнавальної активності студентів, розвитку їхніх творчих здібностей, 

інтересів, умінь і навичок є інформаційні технології. Тому застосування 

комп‘ютерних мультимедіа технологій в навчанні іноземних мов є логічним та 

необхідним кроком розвитку сучасної системи освіти. 

Головною метою навчання іноземним мовам в технічному вузі є 

підготовка спеціалістів до практичного володіння іноземною мовою з 

професійно орієнтованим спрямуванням. Найпоширенішим та дієвим методом 

викладання та навчання іноземних мов є комунікативно-орієнтований, який 

максимально наближений до реальних умов іншомовної середи. Використання 

Інтернету в комунікативному підході є мотивованим: його мета полягає в 

тому, щоб зацікавити студента у вивченні іноземної мови шляхом накопичення 

та розширення його знань та досвіду. Як ми знаємо, навчальний процес 

відбувається тоді, коли студенти активно беруть у ньому участь, коли вони 

замислюються над тим, що вивчають. В умовах викладання іноземної мови в 

вищих технічних закладах, з обмеженою кількістю годин, перед викладачами 

англійської мови відкриваються широкі можливості для використання 

комп‘ютера під час занять в аудиторії й поза аудиторні години. 

Використання мультимедійних технологій у викладанні іноземних мов 

дає змогу розширити й урізноманітнити набір вправ і завдань, поліпшити 

якість подання нового матеріалу та його засвоєння, підвищити мотивацію 

студентів та їх інтерес до вивчення іноземної мови, а також розширити 

можливості для самостійного вивчення мовного матеріалу. Використання 

новітніх комп‘ютерних технологій дозволяє застосовувати в процесі навчання 

іноземної мови такі форми роботи, як автоматичний переклад неадаптованих 

текстів фахової спрямованості. Комп‘ютер може бути використаний також під 

час виконання навчальних вправ і здійснювати перевірку завдань в 

автоматичному режимі без втручання викладача. 

Використання засобів мультимедійних технологій в процесі навчання 

іноземної мови в технічному вузі дозволяє істотно підвищити показники 

змістового розуміння та запам‘ятовування запропонованого материалу. 

Новітні інформаційні технології надали також унікальну можливість 

використовувати електронні енциклопедії та підручники, різноманітні 
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навчальні курси та спеціалізовані словники. Мультимедійні підручники мають 

багато переваг у порівнянні зі звичайними підручниками. По перше, їх 

мобільність, по-друге, доступність зв‘язку з розвитком комп‘ютерних сіток, 

по-третє, адекватність рівню розвитку сучасних наукових знань. Створення 

електронних підручників сприяє також рішенню такої проблеми, як постійне 

відновлювання інформаційного матеріалу. Є багато матеріалів в Інтернеті, які 

можна рекомендувати студентам для самостійної роботи. Завдання може 

міститися у пошуку фахових текстів, які дозволяють найбільш повно розкрити 

тему завданого повідомлення, доповнити інформацію, отриману на занятті, 

сучасною інформацією, висловитися по актуальним питанням своєї 

спеціальності англійською мовою, використовуючи отриману інформацію. 

Одним із засобів покращити розмовну мову є листування за допомогою 

електронної пошти. 

Комп‘ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш 

продуктивними через свою насиченість, мобільність, ємність, націленість на 

різноманітні потреби користувачів. Результатом використання Інтернету є 

також створення творчої атмосфери спілкування, досягнення автоматизму в 

процесі навчання, що приводить до активізації та інтенсифікації процесу 

навчання іноземної мови в технічному вузі. 
 

І. В. Корейба 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

ЧИТАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТІВ ЗА РАХУНОК 

ЗАЛУЧЕННЯ САМОРЕФЛЕКСІЇ СТУДЕНТІВ 
 

Протягом всього існування науки методики викладання іноземних мов 

(ІМ) ведуться дискусії науковців та викладачів щодо використання найбільш 

ефективних методів та прийомів навчання ІМ. Протягом декількох століть 

відбувався перехід від перекладних до комунікативних методів, розроблялися 

технології інтенсивного вивчення мови та залучалися різноманітні засоби 

навчання. Проте до сих пір проводяться дослідження по пошуку оптимального 

методу викладання, який би міг забезпечити за короткий час високий та 

тривалий результат.  

Вагомим внеском у дослідження іншомовної комунікативної діяльності 

став когнітивний підхід, у рамках якого до сфери лінгвістичних досліджень 
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була включена особистість комуніканта [Вепрева 2005: 38]. У зв'язку з цим у 

лінгвістиці, психології та психолінгвістиці почали звертатися до понять 

«свідомого» і «підсвідомого» та їх ролі у творенні мовленнєвого потоку. 

Оскільки більша частина інформації, яку сприймає індивід, потрапляє відразу 

до його підсвідомості, минаючи процес вербалізації, то часто трапляється так, 

що мовець не здатен експлікувати відомі йому знання з метою передачі їх 

іншому. Тому у цьому випадку необхідним є звернення до свого «свідомого», а 

саме використання рефлексії як способу фіксування і об'єктивізації предметів 

та їх подальшої вербалізації. Також під рефлексією розуміють відображення у 

свідомості того, що відбувається ззовні [Гримак 2001: 1].  

Так само і під час іншомовної комунікативної діяльності деякі дії можуть 

виконуватися автоматично, на підсвідомому рівні. Проте під час формування 

навичок та вмінь необхідною умовою є їх перенесення та використання у новій 

схожій ситуації, що можливо лише завдяки усвідомленню та вербалізації 

мовленнєвих процесів, тобто завдяки рефлексії своїх знань. Особливо чітко це 

можна прослідкувати на прикладі формування стратегій, де продемонстроване 

рішення виконання завдання може бути застосоване за нових умов у більшості 

випадків лише за наявності рефлексійної фази, наприклад із коментуванням та 

записуванням виконуваних дій [Westhoff 1997: 80].  

Останнім часом досить часто у методичній науці використовується 

також поняття саморефлексії або «рефлексії у діалозі», яка так само як і 

рефлексія передбачає звернення до свого «свідомого» та «підсвідомого», проте 

передбачає погляд зі сторони, у першу чергу на себе, усвідомлення та аналіз 

своєї поведінки, вивчення того, як тебе сприймають оточуючі. Найкращих 

результатів саморефлексії можна досягнути під час обговорення відповідних 

дій у групі, тобто у діалозі [Europäisches Portfolio … 2007: 12]. 

Доведення ефективності залучення саморефлексії студентів стало однією 

із цілей нашого експериментального навчання професійного читання 

майбутніх учителів німецької мови з використанням Інтернет-ресурсів. Для 

цього було запропоновано два варіанти методики, основна відмінність між 

якими полягала у застосуванні  саморефлексії студентів у другому варіанті, що 

відображалося на формулюванні завдань до вправ з однаковими змістом та 

опорою (Інтернет-текстом) та на кількості навчальних вказівок („Lerntipps―), 

які одночасно можна розглядати як запропоновані стратегії для більш 

швидкого та правильного виконання завдання. Нижче наводимо приклади 
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навчальних вказівок щодо орієнтації на веб-сторінці (вказівка 1) та швидкого 

здобуття основної інформації із тексту (вказівка 2). 

Lerntipp 1: Beim Lesen ignorieren Sie andere Informationen des Frames 

(„die Umgebung des Textes auf der Web-Seite“)!  

Lerntipp 2: Wenn Sie nur die wichtigsten Punkte des Textes verstehen 

möchten, lesen Sie vor allem die Einführung und den Untertitel, die schon Vieles 

über den Hauptinhalt verraten. 

Для розвитку саморефлексії студентів  пропонувалося  більше 

«відкритих» завдань із подальшим самостійним формулюванням висновків 

щодо необхідних стратегій (їх аналізом, формулюванням та розробкою), тобто 

кількість вказівок у другому варіанті методики автоматично зменшувалася. 

Наприкінці експерименту студенти, які використовували прийоми 

саморефлексії, вміли розробляти власні стратегії пошуку та оцінювати 

Інтернет-тексти, а також укладати вправи на задану тему на основі знайдених в 

мережі матеріалів.  

За результатами статистичної перевірки експериментальних даних 

можна стверджувати, що саморефлексія є важливим елементом під час 

навчання професійного читання. Особливо ефективним це виявляється, на 

нашу думку, саме під час використання Інтернет-текстів як навчального 

матеріалу, оскільки мережа пропонує велику кількість варіантів представлення 

інформації, що потребує відповідної «гнучкості» та розробки відповідних 

стратегій як щодо пошуку, так і щодо критичної оцінки текстів.  

Література: 

1. Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху: [монография]/ 

И.Т. Вепрева. - М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 377 с.: табл. 

2. Гримак Л. П. Словарь нового времени [Электронный ресурс].  

3.  http://asocial.narod.ru/material/dac/self_reflect.htm. 

4. Europäisches Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung. Ein Instrument zur 

Reflexion / [Newby D., Allan R., Fenner A.-B. u. a.] – Europäisches 

Fremdsprachenzentrum. – Graz, 2007. –  92 S. 

5. 4.Westhoff G. Fertigkeit Lesen. (Fernstudieneinheit 17 des 

Fernstudienprojekts zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und 

Deutsch als Fremdsprache, DIFF, GhK und GI). – Berlin und München: 

http://asocial.narod.ru/material/dac/self_reflect.htm
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Langenscheidt, 1997, 176 S. 
 

Ю. А. Корницька, О. М. Муханова, О. В. Шепелєва 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

НАВЧАННЯ ІНШОМОВНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ КОМУНІКАЦІЇ НА 

ОСНОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

Однією з ключових рис сьогодення є тенденція інтенсивного розвитку 

електронної комунікації – комунікації в електронному середовищі (Інтернеті 

або локальних мережах), що все більш активно використовується в різних 

сферах діяльності: побутовій, професійній, діловій, науковій. Електронна 

комунікація відрізняється від традиційної низкою психологічних, 

соціологічних, технічних, лінгвістичних та інших особливостей 

(В. М. Капацинський, С. М. Михайлов, K. A. Carter, L. McNeill, S. Reynolds).   

Сучасна методика викладання іноземних мов приділяє електронній 

комунікації все більше уваги. В роботах дослідників розглядаються 

лінгвометодичні особливості різних типів і засобів ЕК: проблеми 

використання ЕК для розвитку лексичної, граматичної, комунікативної та 

міжкультурної компетенцій; питання застосування засобів ЕК в рамках очних 

та дистанційних курсів навчання іноземним мовам;проблеми, що пов‘язані з 

використанням ЕК і способи їх вирішення (Р. І. Бабаєва, Г. П. Бакулєв, 

С. Є. Биятенко-Колоскова, О. С. Полат, J. Bauman, Y. H. Chen, P. Gray, 

M. Warschauer, S. Windeatt).  

Зарубіжні та вітчизняні фахівці розглядають ЕК не лише як засіб, але й 

як мету навчання (М. Г. Євдокимова, А. Ю. Муратов, С. А. Шейпак, K. Aho, 

J. December). Необхідність цілеспрямованого навчання іншомовний 

електронній комунікації (ІЕК) дослідники обґрунтовують тим, що спілкування 

іноземною мовою в електронному середовищі вимагає певного рівня не лише 

іншомовної комунікативної компетенції, що необхідна для здійснення 

комунікації в традиційних формах, але й специфічних компетенцій. 

На сьогодні, вміння здійснювати ЕК іноземною мовою є обов‘язковим 

для всіх випускників ВНЗ. З інтенсифікацією міжнародних контактів та 

виходом українських фахівців на загальноєвропейський рівень вміння 

здійснювати ЕК іноземною мовою включено до професіограм фахівців не 

лише філологічного, а й технічного профілю. 
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Для навчання ІЕК доцільним є використання таких методів, прийомів та 

засобів, що дозволяють студенту спілкуватися в електронному середовищі 

іноземною мовою в навчальних та реальних ситуаціях. Такі можливості надає 

метод телекомунікаційних проектів (ТК-проекти), що поєднує переваги метода 

проектів та навчальний потенціал інформаційних технологій. На сьогоднішній 

день, метод ТК-проектів активно використовується в рамках загальної та 

професійної освіти для розвитку міжкультурної та соціокультурної 

компетенцій (Н. М. Коптюг, Р. В. Фазлова, D. J. Leu, A. Mueller-Hartman). 

Однак, можливості ТК-проектів для цілеспрямованого навчання ІЕК лише 

починають досліджуватись (М.В. Кисельова, Н.О. Кочетурова). 

Основою методу ТК-проектів є метод проектів, що широко 

застосовується у вітчизняній та зарубіжній практиці викладання іноземних 

мов. Метод проектів дозволяє практично реалізувати принципи особистісно-

орієнтованого та комунікативно-діяльнісного підходів і цілком відповідає 

сучасній парадигмі освіти. Основними характеристиками методу проектів є 

вибір мети, теми та проблеми актуальних для майбутніх фахівців, орієнтація 

на самостійну діяльність, наочне представлення результатів роботи, інтеграція 

знань та вмінь в різних предметних областях. Для навчання іноземним мовам 

метод проектів надає ряд переваг, що пов‘язані з використанням іноземної 

мови в ситуаціях максимально наближених до реальних, інтеграцією усіх видів 

мовної діяльності, підвищенням мотивації, інтенсивним міжособистісним 

спілкуванням учасників проекту (Е. В. Бурцева, О. Д. Пахмутова, S. Burwood, , 

K. Sheppard, та ін.). Використовуючи переваги інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), проектна робота може бути спрямована на формування та 

вдосконалення специфічних компетенцій, розвиток яких утруднений або 

взагалі неможливий в традиційних проектах. Відповідно типам таких 

компетенцій, ІКТ-проекти можна поділити на пошукові (розвивають 

дослідницькі компетенції та компетенції в рецептивних видах мовної 

діяльності в електронному середовищі: пошук інформації, робота з 

словниками, читання текстів) та дискурсивні (розвивають іншомовні 

компетенції в сфері продукування іншомовних текстів в електронному 

середовищі: створення презентацій, публікації на веб-сайтах). Також, ІКТ-

проекти класифікують відповідно наявності/відсутності віддаленого партнера: 

ІЕК проекти (веб-проекти/інформаційні проекти) та телекомунікаційні проекти 

(включають ІЕК-проекти в якості обов‘язкового компоненту)(М.В.Кисельова). 
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В свою чергу, ТК-проекти поділяють на дві групи, відповідно меті учасників: 

проекти, що орієнтовано на обмін інформацією та проекти в рамках яких 

здійснюється координація спільної діяльності з віддаленими партнерами, що 

спрямовано на досягнення практичного результату(Н.О. Кочетурова). Для 

навчання іноземним мовам ТК-проекти надають додаткові можливості: 

спілкування іноземною мовою в реальних (проте психологічно комфортних) 

ситуаціях; спілкування з близькими за інтересами та рівнем володіння мовою  

співрозмовниками; комунікація з носіями іноземної мови і представниками 

інших культур; підготовка інформаційного продукту іноземною мовою для 

конкретного адресата; робота в інтернаціональному колективі з використанням 

іноземної мови; досягнення практичних цілей в ході спілкування іноземною 

мовою (Н. М. Коптюг, М. В. Моїсеєва, О. Ю. Муратов, Р. А. Свиридон, 

Р. В. Фазлова, R.Donath, V.Muehleisen та ін.). Завдяки цим можливостям ТК-

проекти дозволяють формувати, розвивати та контролювати всі компоненти 

компетенцій в сфері ІЕК. 
 

Т. Г. Король 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ РЕАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ У 

КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ З ЧИТАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Застосування комунікативного підходу до тестового контролю рівня 

сформованості у студентів немовних спеціальностей іншомовної компетенції у 

читанні фахової літератури передбачає урахування в контрольному тестовому 

завданні (КТЗ) закономірностей використання іноземної мови (ІМ) як засобу 

професійного спілкування шляхом максимального його наближення до умов 

реальної комунікації. Ситуація спілкування у будь-якому виді іншомовної 

мовленнєвої діяльності, у тому числі й у читанні фахової літератури, є носієм 

його типових рис та ознак. Це, в свою чергу, дозволяє визначити як основний 

напрямок реалізації комунікативного підходу до тестування рівня 

сформованості у студентів читацької компетенції саме моделювання в межах 

КТЗ ситуацій реального професійного спілкування в читанні іншомовної 

фахової літератури. При цьому моделювання будь-якого об‘єкта має 

керуватися чітким уявленням про його оригінал та максимально точно 

відтворювати  його особливості. Особливості ситуацій професійного 



 101 

спілкування ІМ в читанні зумовлюються специфікою іншомовного читання 

фахової літератури як діяльності й професійної діяльності взагалі та 

мовленнєвої й пізнавальної діяльності зокрема. На нашу думку, до них 

належать такі: 1) вмотивованість читацької діяльності (виконання будь-якої 

діяльності завжди спонукається та керується складною ієрархією потреб, 

мотивів та інтересів людини, у нашому випадку – професійних, 

комунікативних та пізнавальних); 2) професійна спрямованість 

(підпорядкованість окремої ситуації читання професійній діяльності в цілому, 

включеність комунікативних завдань з читання до процесу розв‘язування 

фахівцем реальних професійних завдань); 3) опосередкованість спілкування 

текстом; 4) проблемність (зосередженість на розв‘язуванні мисленнєвих 

завдань як безпосередньо у процесі читання тексту, так і під час використання 

здобутої в результаті читання інформації для розв‘язання актуальних 

проблемних ситуацій професійної діяльності). На нашу думку, саме 

взаємопов‘язаність усіх цих особливостей і забезпечує необхідну 

автентичність змодельованої в КТЗ ситуації опосередкованого спілкування в 

іншомовному читанні фахової літератури, тобто подібність характеристик 

тестової та реальної ситуацій комунікації. 

У свою чергу, шляхи комплексної реалізації вищевиокремлених 

особливостей у змодельованих ситуаціях реального спілкування у цьому виді 

мовленнєвої діяльності вбачаємо у: 1) відтворенні в межах КТЗ реальних 

професійно-комунікативних завдань спеціалістів окремого фаху, пов‘язаних з 

читанням іншомовної літератури; 2) відборі автентичних професійно 

орієнтованих текстових матеріалів; 3) моделюванні в межах КТЗ проблемних 

ситуацій. 

Перелік професійно-комунікативних завдань читання іншомовної 

літератури для спеціалістів кожного окремого фаху укладається на основі 

аналізу професіограм й освітньо-кваліфікаційних характеристик певної 

професії. Будь-яке професійно-комунікативне завдання для читання містить 

два основних компонента: власне комунікативне завдання в читанні та 

професійне завдання з використання здобутої у такий спосіб інформації. 

Потреба в моделюванні кожного з цих компонентів в КТЗ детермінується 

об‘єктами його контролю. З одного боку, у такий спосіб досягається 

вмотивованість змодельованої ситуації, а з іншого – задовольняється основна 

вимога щодо комунікативно спрямованих КТЗ, а саме зосередженість на 
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вимірюванні рівня сформованості у студентів умінь застосовувати читацькі 

мовленнєві навички й уміння для вирішення конкретних професійних завдань.  

Процедура відбору іншомовних текстів у цьому випадку, має керуватися 

принципами професіоналізації, мотиваційно-пізнавальної цінності та 

функціональності. При цьому кожен із вищезазначених принципів має 

конкретизуватися у відповідних критеріях відбору текстового матеріалу: 

а) автентичність (відбір текстів з оригінальних іншомовних фахових джерел, 

призначених саме для спеціалістів цієї галузі); б) актуальність й професійна 

значущість (наявність у тексті інформації, що може бути використаною у 

безпосередній професійній діяльності читача); в) унікальність інформації, 

представленої у тексті (залучення текстів, що містять професійно значущу 

інформацію, не представлену у жодному з літературних джерел рідною 

мовою); г) проблемність (наявність або можливість створення об‘єктивного 

протиріччя між змістом професійно орієнтованого тексту та індивідуальними 

предметними/експертними знаннями й досвідом студентів, з одного боку, а 

також між наявними у студентів мовними й предметними/експертними 

знаннями та знаннями, необхідними для виконання поставленого 

навчального/професійного завдання – з іншого).  

Моделювання проблемних ситуацій в межах КТЗ пропонуємо 

здійснювати шляхом: а) використання текстів, що вже містять певні 

мисленнєві завдання (імпліцитність на рівні слова/словосполучення, 

відсутність експліцитно поданого зв‘язку між двома контактними 

висловлюваннями, пропуск автором окремого судження, тощо); 

б) проблематизація тексту (спеціальне створення суперечностей у тексті 

викладачем за допомогою його особливої презентації або попереднього 

опрацювання); в) створення власне проблемних професійно-комунікативних 

завдань, успішне розв‘язання яких спирається на ефективне використання 

одержаної у процесі читання інформації.  
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STEPS TO WRITING EFFECTIVE ABSTRACTS 
 

The primary purpose of any abstract is to guide readers. Often when you force 

yourself to say in a few words what your plan of argument is, it turns out to be 

different from what you've been writing. It is easy to lose track of a complex 

argument. You can use multiple abstracts to see where you need to refine your ideas 

or reorganize your argument. As you work on your essay, make a habit of regularly 

composing abstracts and comparing them to your drafts. Sometimes the abstract 

version is better because it represents the essence of your ideas and their logical 

structure, which may be lost in the paper itself. If that's the case, go back and revise 

the paper.  

If you notice differences between the latest version of your abstract and your 

latest draft, but are not sure how to reconcile the two, review your material with your 

professor or a teacher. When you are working on a big writing project, it is also a 

good idea to produce a final abstract before you submit your paper. If you have a 

clear and coherent abstract, and if the paper actually corresponds to it, then you can 

be confident that your essay is probably clear and coherent as well.  

An abstract is a summary of a body of information in a paragraph 100-350 

words for a descriptive abstract, 100-250 words an informative abstract. An abstract 

expresses the main claim and argument of a paper. In most disciplines, it never 

includes bibliographic citations. An abstract concisely highlights or reviews the 

major points covered along with the content and scope of the writing.  

An abstract can also be a useful tool for writers to check that they have a clear 

grasp of their thesis and argument. If the writer can state the thesis and argument 

clearly in a few sentences - and in such a way that someone who doesn't know the 

subject will still be able to understand the main idea - then the writer knows she has 

a good grasp of the ideas she is trying to express. An abstract says everything of 

central importance in a way that gives the reader a clear overview of what is 

contained in the essay. 
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There are two types of abstracts - descriptive and informative abstracts. 

Descriptive abstracts are very short - usually a brief one- or two-sentence paragraph 

(sometimes appear on the title page of a journal article). They include the purpose, 

methods, and scope of the report, article, or paper; tell readers what information the 

article contains; introduce the subject to readers, who must then read the report to 

find out the author's results, conclusions, or recommendations.  

Informative abstracts provide information from every major section in the 

body of the report. They include the purpose, methods, and scope of the report, 

article, or paper; communicate specific information from the report; provide the 

report, article, or paper's results, conclusions, and recommendations. They are 

usually short (from a paragraph to a page or two, depending upon the length of the 

original work being abstracted). Usually informative abstracts are 10% or less of the 

length of the original piece and allow readers to decide whether they want to read the 

report, article, or paper. Informative abstracts usually summarize the key information 

from each of the main sections of the report. Sentences are longer than normal and 

are crammed with information and include key statistical detail. 

Before writing an abstract reread the article, paper, or report with the goal of 

abstracting in mind. Look specifically for these main parts of the article, paper, or 

report: purpose, methods, scope, results, conclusions, and recommendation. If you're 

writing an abstract about another person's article, paper, or report, the introduction 

and the summary are good places to begin. These areas generally cover what the 

article emphasizes. After you've finished rereading the article, paper, or report, write 

a rough draft without looking back at what you're abstracting. Don't merely copy key 

sentences from the article, paper, or report: you'll put in too much or too little 

information. Don't rely on the way material was phrased in the article, paper, or 

report: summarize information in a new way. 

 

Я. А. Крапчатова 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ САМО- І 

ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В 

АУДІЮВАННІ 
 

Перехід на кредитно-модульну систему навчання зумовив збільшення 

кількості годин на самостійну роботу студентів. Виходячи з цього, способи 
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само- і взаємоконтролю є актуальними, адже вони сприяють не тільки 

формуванню та виявленню рівня сформованості певних знань, навичок і вмінь 

в АМ, а й надають студентові можливість вчитись працювати самостійно та в 

парах, що, як наслідок, допомагає удосконалювати вміння і навички 

самостійної роботи та інтерактивної співпраці.  

За лінгводидактичним словником самоконтроль – це форма контролю, 

об‘єктом якого є діяльність самого контролюючого суб‘єкта, свідома оцінка 

результатів власної навчальної діяльності і подальша (при необхідності) 

корекція, для того, щоб, отриманий досягнутий результат відповідав тому, 

який вимагається. Самоконтроль розглядається також як один із методів 

навчання, що є в опозиції до методу викладання (контролю)  [5, 293].  

Взаємоконтроль (включає в себе значно вужче поняття) – це  спосіб 

контролю, направлений на взаємну перевірку і оцінку якості виконання того 

чи іншого завдання, яке передбачає формування мовної компетенції чи 

мовленнєвої компетенції в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі [1,120]. 

Отже, самоконтроль розглядається з двох позицій: по-перше, як 

психолінгвістичне поняття, яке ми виділяємо як розумові операції студента 

щодо відстеження правильності застосування тих чи інших знань, навичок і 

вмінь в АМ – внутрішній самоконтроль; і по-друге, як дидактичне поняття 

само- і взаємоконтроль – це способи контролю, які забезпечуються спеціально 

сформованими навчальними вміннями студентів за допомогою ключів у 

процесі корекції і самооцінки мовленнєвих дій – зовнішній або формальний 

само- і взаємоконтроль. Внутрішній самоконтроль здійснюється на початку 

діяльності і розповсюджується на весь процес. Зовнішній самоконтроль 

проводиться за кінцевим результатом діяльності. Внутрішній і зовнішній 

самоконтроль не підміняють, а доповнюють один одного. Проте зовнішній 

самоконтроль можна замінити контролем з боку викладача і навпаки, а 

замінити внутрішній самоконтроль контролем з боку викладача означає 

виконати за студента діяльність [3, 35-36]. 

Рецептивна мовленнєва діяльність, а саме аудіювання, підлягає 

самоконтролю в плані розуміння семантичного взаємозв‘язку елементів 

слухового сприйняття [2, 169]. 

Здійснення самоконтролю забезпечують складні психофізіологічні 

механізми зворотного зв‘язку, які полягають в регуляції студентом своєї 

діяльності. Отже, для саморегуляції своєї комунікативної  діяльності 
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майбутньому філологу необхідно: наявність еталону (в нашому випадку 

слухового зразку); здійснення порівняння виконаної дії  з цим еталоном; 

прийняття рішення про збіг/ незбіг виконаної дії з цим еталоном; регулювання 

дії на перевірений результат і констатація або про її збіг з еталоном або про 

незбіг з еталоном, наслідком чого повинна бути корекція [1,118; 2, 169-171). 

Психологами встановлено, що самоконтроль в діяльності людини має дві 

форми реалізації - довільну і післядовільну. Довільна форма самоконтролю 

активізується при первинному оволодінні правилом виконання дії або при 

порушенні правильності виконання певної дії; співвідноситься з 

усвідомленістю, довільністю уваги. Післядовільна форма самоконтролю – це 

підсвідома діяльність, яка перебуває «на сторожі» основної діяльності, 

формується разом з нею і включається в основну діяльність як спосіб її 

здійснення [3, 37]. 

Слід відмітити, що результатом самоконтролю є, як правило, 

самокорекція, яка здійснюється студентом самостійно або під впливом 

викладача. Самокорекція – це інтелектуальне вміння студента самостійно 

виправити зроблену і усвідомлену ним помилку. Самокорекція базується на 

раніше набутому досвіді в мові і мовленні [5, 294].   

Вищезазначене свідчить, що самоконтроль тісно пов‘язаний із 

самооцінкою студента, яка є його складником і заключним етапом. Самооцінка 

– це оцінка своїх якостей, самого себе, як особистості. Cкладається під 

впливом зовнішніх оцінок, а також співвіднесенні образу реального з образом 

ідеальним [5, 294]. 

З цього слідує, що ―педагогічна оцінка‖ є фундаментом, на якому 

будується самоконтроль студента. [3, 40-41]. Тому важливо, щоб оцінка 

викладача та самооцінка студента збігалися, що забезпечується контролем з 

боку викладача, само- і взаємоконтролем. 

Cформовані вміння само- і взаємоконтролю сприяють підвищенню 

мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності.  Якщо у студента 

сформований такий механізм як: завдання – виконання – самоконтроль – 

самокорекція – самооцінка,  то він спрямовує свої зусилля не на отримання 

позитивної оцінки, а на результат виконаного завдання [4, 27-28]. 
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ТИПОЛОГІЯ ВПРАВ ПРИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОМУ НАВЧАННІ 

ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ І 

ПИСЬМА З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

З метою створення ефективної системи вправ для взаємопов‘язаного 

навчання професійно спрямованого монологічного мовлення(ПСММ) і 

професійно спрямованого писемного мовлення (ПСПМ)  з використанням 

мультимедійних засобів перш за все необхідно визначити критерії  

класифікації вправ та їхні типи. Щоб відібрати необхідні типи вправ, які слід 

виконувати у процесі взаємопов‘язаного навчання продуктивних видів 

мовленнєвої діяльності з використанням мультимедійних засобів, звернемося 

до розроблених в методиці критеріїв визначення типології вправ, згідно з 

якими їх відносять до того чи іншого типу. Вслід за Н.К. Скляренко 

визначаємо такі критерії до вправ [3, 9-13], які характеризують і нашу систему 

вправ: ступінь комунікативності, вмотивованість, ступінь керування 

мовленнєвою діяльністю студента, наявність ігрового компонента, спосіб 
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організації, спрямованість на прийом/видачу інформації та необхідність 

забезпечення опорами. Розглянемо типи вправ для навчання ПСПМ і ПСММ з 

використанням мультимедійних засобів відповідно до даних критеріїв.  

Згідно критерію комунікативності вправи бувають некомунікативні, 

умовно-комунікативні і комунікативні. Некомунікативні вправи у 

пропонованій системі передбачають виконання дій з мовним матеріалом поза 

мовленнєвою ситуацією спілкування для формування лексичних і граматичних 

навичок. Умовно-комунікативні вправи дозволяють здійснити автоматизацію 

дій студентів з мовним  і мовленнєвим матеріалом у навчально-комунікативній 

ситуації. Серед комунікативних вправ особливе місце посідають вправи у 

формі рольової гри. Погоджуючись з Т. І. Олійник, ми вважаємо, що рольова 

гра у навчанні іншомовного мовлення є насамперед мовленнєвою діяльністю 

студентів, в ході якої вони програють різноманітні соціальні та міжособистісні 

ролі, реалізуючи при цьому як вербальні, так і невербальні засоби спілкування 

(жести, пози, міміку, контакт очей тощо) [2, 23]. Рольова гра – один з найбільш 

ефективних способів реалізації комунікативного принципу у навчанні 

іноземної мови. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу 

вибухом мотивації, підвищенням інтересу до предмета, адже рольова гра являє 

собою відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей, 

створює умови реального спілкування [1, 4]. Таким чином, за допомогою 

рольової гри викладач може розвивати продуктивні види мовленнєвої 

діяльності студентів.  

За критерієм вмотивованості вправи поділяються на вмотивовані й 

невмотивовані. У нашій системі вправ кількість некомунікативних вправ є 

мінімальною, саме ці вправи є невмотивованими. Таким чином перевага 

надається вмотивованим вправам. 

Відповідно до критерію спрямованості вправи на прийом і видачу 

інформації поділяються на рецептивні, репродуктивні, рецептивно-

продуктивні і продуктивні. У нашу систему вправ увійшли всі типи вправ за 

цим критерієм. Продуктивні вправи домінують у навчанні продуктивних видів 

мовленнєвої діяльності і виконуються на етапі розвитку й удосконалення вмінь 

спілкування англійською мовою у навчанні продуктивних видів мовленнєвої 

діяльності. 

За наявністю опор вправи можуть бути без опор, з природними опорами 

та із штучно створеними опорами. Оскільки опори є дієвим стимулом для 
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виконання вправ, у нашій системі вправ ми використовуємо вправи з 

вербальними опорами (у формі підстановчих таблиць, логіко-синтаксичних 

схем) і з вербально-зображальними опорами (таблиці), представлені у вигляді 

мультимедійної презентації.  

За рівнем керування мовленнєвою діяльністю студентів вправи 

поділяються на повністю керовані, частково керовані та вправи з мінімальним 

керуванням. В залежності від етапу формування і розвитку вмінь ПСПМ і 

ПСММ ступінь керування мовленнєвими діями студентів змінюється у 

запропонованій нами системі вправ. Етап тренування у спілкуванні та письмі 

здійснюється з допомогою вправ з повним та частковим керуванням, а етап 

практики у продуктивних видах мовленнєвої діяльності реалізується з 

допомогою вправ з мінімальним керуванням, де вибір лінії мовленнєвої 

поведінки та її реалізація у спілкуванні визначаються самими учасниками 

комунікації, тобто студентами. Отже, процес навчання – це завжди керований 

процес, проте не в однаковій мірі, так як керуюча роль викладача градуює від 

повного до мінімального керування.  

Відповідно до критерію наявності ігрового компонента вправи 

поділяються на вправи без ігрового компонента, вправи з нерольовим ігровим 

компонентом і вправи з рольовим ігровим компонентом. Кількість вправ без 

ігрового компонента у нашій системі вправ є мінімальною. На етапі 

формування мовленнєвих навичок використовують вправи з нерольовим 

ігровим компонентом. Вправи з рольовим ігровим компонентом у нашій 

системі вправ домінують. Головним завданням яких є вирішення проблемного 

професійно орієнтованого завдання.  

За способом організації вправи розподіляються на фронтальні, парні, 

групові та індивідуальні. У нашій системі вправ ми використовуємо всі 

перелічені типи вправ, але зважаючи на ефективність групових форм роботи, 

саме цим вправам віддаємо перевагу. 

Література: 

1. Валуєва К. М. Гра в процесі вивчення англійської мови // Англійська 
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2. Олійник Т. І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6-8 класах: 

Посібник для вчителів. – К.: Освіта, 1992. – 128 с. 
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мов. // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання 
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L’AUTO-APPRENTISSAGE: LES PROBLEMES PSYCHOLOGIQUES 
 

Dans le champ de la didactique du FLE apparaissent constamment les 

questions  comment apprend-on? Pourquoi y-a-t-il des variations entre les individus 

et chez la même personne selon les domaines étudiés ? Et alors y en découlent 

d‘autres comme quoi, quand et comment enseigner. 

A l‘heure actuelle l‘auto-apprentissage peut être la réponse à ces questions et à 

tant d‘autres qui surgissent lors du processus d‘apprentissage d‘une langue 

étrangère. 

Pour mettre en pratique cette forme d‘apprentissage il nous semble qu‘il faut 

d‘abord faire prendre conscience à l‘apprenant qu‘il est tout à la fois acteur et 

résultat du processus et qu‘il peut donc intervenir sur celui-ci. 

Dans l‘auto-apprentissage le processus par lequel le savoir est acquis se 

présente sous forme de schémas tels que les techniques d‘analyse de besoins, d‘auto-

évaluation et même de contrats que l‘étudiant fait avec lui même. 

Notre exposé touche des problèmes psychologiques de l‘auto-apprentissage 

des étudiants et du contrôle de cet apprentissage.  

Tout apprentissage suppose une préparation psychologique. Les activités 

destinées à ce fin ont deux objectifs: aider les apprenants à manipuler ses réactions 

vers l‘auto-instruction (anxiété, attentes) et démontrer la viabilité de l‘auto-

construction comme méthode d‘apprentissage. 

Aujourd‘hui un objectif général de l‘organisation de l‘enseignement est la 

formation de l‘aptitude des étudiants à la recherche autonome du savoir. 

Il est vrai que la formation idéale est celle qui donne à l‘étudiant les vrais outils qui 

l‘aideront à développer ses capacités personnelles et qui lui permettront de 

s‘épanouir par lui-même.  
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En effet les étudiants ne sont jamais confrontés à un problème, ils ne doivent 

que très rarement analyser des données, des résultats d‘expériences et c‘est tout… Il 

nous semble qu‘il faudrait introduire plus de réflexion dans la formation des 

étudiants car le cerveau, il a aussi besoin d‘une gymnastique regulière. Et puis, ne 

retient-on pas mieux quand on apprend en réfléchissant? A notre avis, le manque de 

réflexion en études peut créer de la lassitude et certains étudiants peuvent avoir le 

sentiment de ne pas être intelligents et craindre de ne rien savoir faire en sortant de 

l‘Université.  

Ainsi la tâche principale du pédagogue consiste à prendre en considération les 

réserves psychologiques des étudiants, à répondre effectivement aux besoins, 

intérêts et réactions de ses étudiants et à créer des conditions favorables pour qu‘un 

étudiant puissse utiliser son potentiel intellectuel. 

Et bien-sûr, pour que l‘auto-apprentissage ait du succès le contrôle des 

connaissances constant doit être effectué. 

Il faut dire le contrôle est le motif extérieur pour former la motivation interne 

des étudiants, leurs besoins de perception, de réflexion. 

En général, le contrôle pédagogique a une double fonction. D‘un côté le 

contrôle donne la possibilité de révéler à temps les difficultés des étudiants et les 

éviter. D‘un autre côté le contrôle forme chez les étudiants la nécessité et la bonne 

volonté de maîtriser les connaissances et la discipline.  

En tout cas, ce qui est important c‘est que tout étudiant en auto-formation doit 

développer les aptitudes et habilités qu‘il suppose avoir. 

Pour y arriver, il faut suivre les stratégies suivantes: 

 Une stratégie active de planification, c‘est-à-dire sélection des objectifs, 

identification de stratégies d‘apprentissage. 

 Une stratégie spécifique du savoir: analyse, mémorisation pratique. 

 Une stratégie d‘apprentissage sociale: l‘intérêt de l‘étudiant de pratiquer la 

langue dans des situations réelles de communication. 

 Une stratégie affective qui a à voir avec les problèmes psychologiques et la 

motivation de l‘étudiant. 
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кандидат педагогічних наук 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ 

ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
 

Із якісними змінами в характері міжнародних зв‘язків України з 

європейським співтовариством у різних напрямках, їх розширенням та 

інтернаціоналізацією всіх сфер громадського життя володіння іноземною 

мовою стає нагальною потребою в практичній та інтелектуальній діяльності 

кожної людини.  

Стрімке зростання інформаційного потоку в умовах значного 

розширення ділових, професійних і культурних зв'язків України із 

зарубіжними країнами вимагає високоякісної підготовки спеціалістів, 

обов'язковим компонентом якої є опанування професійно орієнтованої 

іноземної мови .  

Це обумовлює необхідність нових підходів до навчання іноземної мови 

як обов'язкової навчальної дисципліни у вищому технічному закладі освіти, 

впровадження у навчальний процес інноваційних технологій навчання та 

методик, які сприятимуть формуванню навичок і вмінь іншомовного 

професійно орієнтованого спілкування на основі набутої системи знань. 

Надзвичайно важливою є також необхідність розвитку у майбутніх фахівців 

таких якостей як активність, ініціативність, самостійність щодо прийняття 

рішень і творчого ставлення до праці. 

Аналіз традиційних підходів до викладання іноземної мови  з точки зору 

ефективності управління навчальним процесом дозволяє стверджувати, що всі 

вони мають ряд суттєвих недоліків. Основними недоліками традиційного 

підходу є а) недостатня індивідуалізація навчання; б) недостатність постійного 

зворотного зв'язку, контролю та коригування процесу засвоєння.  

Інтенсивний підхід відповідає більшості сучасних вимог до ефективного 

процесу навчання іноземної мови. Але вкрай обмежена сітка навчальних 

годин, передбачена для вивчення, дає можливість використовувати лише 

окремі елементи інтенсивних методів навчання (Г.О.Китайгородська). У 

рамках адаптивної системи навчання не забезпечується повною мірою 
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можливість комунікативності навчального процесу, а функції викладача 

залишаються інформаційно-контролюючими. 

Модульний підхід з упровадженням проектної методики розглядається 

як альтернатива, яка може, з урахуванням усіх позитивних положень та 

елементів розглянутих підходів, забезпечити ефективне  навчання майбутніх 

фахівців. Така система є важливим фактором для стимулювання ефективної 

роботи викладача і студента, збільшується час їх безпосереднього 

індивідуального спілкування в процесі навчання. Модульна організація змісту 

начальної дисципліни вимагає глибокої аналітико-логічної роботи над 

змістовним наповненням дисципліни, структурування її як системи. Для 

реалізації модульного принципу організації змісту навчальної дисципліни є 

можливість виділити генеральні наскрізні ідеї професійної діяльності, на 

розкриття і засвоєння яких спрямований кожний модуль.  

 Модульний підхід до управління процесом навчання іноземної мови 

вигідно відрізняється від вищезгаданих тим, що він забезпечує а) можливість 

реалізації основних видів індивідуалізації навчання (мотивуючої, регулюючої, 

розвиваючої та формуючої); б) гнучкість, яка обумовлює свободу вибору 

студентами матеріалу, що підлягає засвоєнню, порядку засвоєння навчальних 

елементів модулів, а також безпосередню відповідальность студентів за 

результати навчання;   в)   активну    участь  студентів   у    навчальному   

процесі; г) тісний контакт між викладачем і студентами в режимі суб'єкт-

суб'єктних відносин; д) взаємодію та співпрацю студентів у процесі навчання.  

Базуючись на таких критеріях як різні методи збору інформації для 

виконання проекту, різні джерела цієї інформації та різні типи презентації 

виконаної роботи, розрізняють відповідні типи проектних завдань: 

інформаційно-дослідницькі проекти, проекти-огляди, виробничі проекти, 

організаційно-ігрові проекти. За критеріями  участі викладача і студентів у 

процесі вибору типу, тематики та послідовністі виконання проекту 

розрізняються керовані проекти, проекти напіввільного вибору, проекти 

вільного вибору. 

Ознаки проектного методу: 

• Орієнтованість на дію 

• Робота в команді 

• Самоорганізація студентів 

• Ситуативна спрямованість, співвідносність з реальним життям 
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• Інтердисциплінарність (міжпредметні проекти) 

• Цілісність – проект розглядається як ціле 

• Орієнтованість на продукт, результат 

Традиційно виділяють такі основні фази проекту: 

1. Ініціювання – винайдення ідеї для проекту 

2. Початок проекту 

3. Проведення проекту 

4. Презентація результатів проекту 

5. Оцінка (рефлексія) проекту 

В аспекті навчання іншомовної  комунiкацii проектну методику можна 

розглядати як особливу форму організації комунікативно-пізнавальної 

діяльності, що створює умови для спільної творчої роботи студентів. Вона 

моделює науково-дослідницьку фахову діяльність, під час якої студенти 

реалізують власні можливості планування, виконання та оформлення певного 

професійно спрямованого фахового проекту засобами усного або писемного 

іншомовного мовленнєвого спілкування.  

Для майбутнього фахівця важливим є не лише осмислення і засвоєння 

інформації, а й оволодіння способами її практичного застосування і прийняття 

управлінських рішень. За таких умов зменшується частка прямого, ззовні 

заданого інформування і розширюється застосування інтерактивних форм і 

методів роботи студентів під керівництвом викладача та повноцінної 

самостійної роботи в читальних залах, на об‘єктах майбутньої професійної 

діяльності.  

 

О. М. Леонова  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЛЕКСИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Формування у студентів професійних мовних компетенцій (загальна 

мета типової програми викладання англійської мови для професійного 

спілкування) на практиці є складним і багатогранним процесом. 

Передбачається, що мовна компетенція випускників бакалаврів має 

відповідати рівню В2  і  випускник має бути здатним ефективно спілкуватися у 

професійному середовищі англійською мовою.  
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Здійснення комунікацій іноземною мовою значно ускладнюється 

незнанням, перш за все, лексики, а отже, формування лексичної компетенції, 

як складового елементу лінгвістичної компетенції, набуває приорітетного 

значення.  

У формуванні навичок мовлення  головну роль відіграє лексичний 

аспект. Для успішного оволодіння лексикою дуже важливо правильно 

організувати ознайомлення з лексичними одиницями  та вибрати найбільш 

придатний спосіб їх семантизації. Використання перекладу, як способу 

семантизації цілком виправдано,  так як є лексичні одиниці, що не можуть 

бути семантизовані в інший спосіб. З іншого боку, в іноземній мові є такі 

лексичні одиниці, які не мають еквівалентів у рідній мові, для семантизації 

таких лексичних одиниць переклад, як спосіб семантизації, – непридатний. І, 

нарешті, існує така категорія лексичних одиниць, для яких можуть 

використовуватись і одномовні і двомовні способи семантизації. Тобто, для 

семантизації одних лексичних одиниць можуть використовуватись одномовні 

прийоми, а для інших – необхідно використовувати двомовні,  в тому числі, 

переклад. Вибір того чи  іншого способу залежить від наступної 

характеристики лексичної одиниці: а) самостійна семантизація можлива, б) 

самостійна семантизація ускладнена, в) самостійна семантизація неможлива. 

Цілий ряд лексичних одиниць, як у загальновживаній лексиці, так і в 

межах певної професійно-орієнтованої лексики, є повними аналогами в рідній 

та іноземній мовах. Напр., у підготовці фахівців у сфері металознавства та 

металургії такі терміни, як metal, metallurgy, metallography, mechanism, crystal 

structure, ion, atom, press, та багато інших мають однакові значення в обох 

мовах і не потребують додаткових пояснень. Опановуючи таку лексику, 

необхідно звертати увагу лише на вимову даних лексичних одиниць. 

Багато термінів мають однакові основи в обох мовах, або мають відомі 

компоненти, і для їх семантизації використовуються і одно- і двомовні 

прийоми семантизації. (corrosion, production, diffusion, electricity, 

hydrometallurgy, etc.) Часто при вивченні такої лексики спрацьовує «здогадка», 

але нерідко доводиться використовувати і переклад.  

Складними для вивчення є лексичні одиниці, що мають в іноземній мові 

подібні за формою, але різні за значенням одиниці (псевдоаналоги). 

Самостійна семантизація таких лексичних одиниць надто ускладнена, інколи 

неможлива, тому доцільно використовувати переклад рідною мовою, як спосіб 
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семантизації. 

До даної групи можна віднести, також, терміни, що використовуються  в 

якості загальновживаної лексики у зовсім іншому значенні. Фактично, такі 

лексичні одиниці вивчаються як нові. Напр.,  shop – цех (магазин), plant – завод 

(рослина), to cast - лити метал (кидати), mould - ливарна форма (пліснява), 

finish – обробка (кінець), і т. д. Електронний перекладач вираз ‗to cast into the 

mold‟ перекладає як ‗кидати у плісняву‟, в той час як правильний переклад 

„лити в ливарну форму‟. Для семантизації професійно-орієнтованих лексичних 

одиниць можна використовувати контекст, але повністю відмовитися від 

перекладу неможливо. Крім того, велика кількість термінів є багатозначними і 

визначити, що саме означає даний термін в даному контексті, користуючись 

лише контекстом чи тлумаченням англійською мовою досить складно. Напр., 

словникова стаття mould у Англо-російському металургійному словнику 

пропонує нам п‘ять окремих позицій значень, та понад сто словосполучень, 

серед яких: anode mold – форма для виливки аноду, book mold – кокіль з 

вертикальним роз‘ємом  copper mold – мідний кристалізатор, flexible mold – 

еластична прес-форма, ingot mold – виливниця.  Визначитися з конкретним 

значенням, навіть особі, яка вже має певну фахову підготовку в даній сфері, не 

використовуючи переклад, як спосіб семантизації,  досить складно. 

Для введення лексики, що не має еквівалентів в іноземній мові, в якості 

способу семантизації варто використовувати тлумачення іноземною, або 

рідною мовою. Для частково еквівалентної лексики застосовуються наявні 

часткові аналоги та додаються коментарі. 

Окрему групу складають складні лексичні одиниці, елементи яких 

втратили своє початкове значення, а також поняття та терміни, назва яких 

складається з декількох слів, які набувають у даному поєднанні зовсім нового 

наповнення. Семантизація таких лексичних одиниць вимагає використання 

перекладу рідною мовою, або етимологічного аналізу. 

Отже, для формування лексичної компетенції необхідно обирати різні 

підходи та методи в залежності від типу лексики: мотивовану лексику, тобто 

такі лексичні одиниці для яких можливо вивести значення із їх елементів 

навчають розуміти, немотивовані лексичні одиниці необхідно вчити 

запам‘ятовувати і розуміти, спираючись на контекст. При цьому, спирання на 

рідну мову, в значній мірі, сприяє опануванню іноземної мови,  так як  

допомагає з‘ясувати схожість та відмінність мов та розуміння специфіки мови, 
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що вивчається. Переклад відіграє важливу роль у розвитку мовленнєвих 

навичок та вмінь. Це – не єдиний спосіб активізації та розширення 

словникового запасу, але і переклад, і двомовні вправи різних видів значно 

сприяють засвоєнню лексичних одиниць на всіх етапах: пізнавання, 

відтворення та використання лексичних одиниць. 
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Л. В. Лимар 

Національний медичний  університет ім. О. О. Богомольця 

 

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА 

ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ: ЗА ТА ПРОТИ 
 

Згідно із новітніми тенденціями викладання іноземних мов у немовних 

ВНЗ, пріоритетним вважається викладання професійного мовного компоненту. 

Тобто, студенти протягом вивчення іноземної мови у ВНЗ повинні опанувати 

професійну лексику, особливості граматичних конструкцій та змістовий 

компонент тематичного спрямування, та наприкінці курсу повинні бути 

здатними спілкуватися на професійну тематику іноземною мовою в усному та 

письмовому вигляді.  

Дана ситуація є абсолютно природною та не викликає сумнівів при 

навчанні студентів денної форми навчання. Проте навчання професійно 

спрямованої іноземної мови на заочному відділенні викликає багато 

суперечностей.  

Варто зазначити, що навчання професійної іноземної мови обумовлює 

початковий рівень сформованих знань, умінь та навичок у студентів, який 

поступово розширюється протягом їх навчання професійній іноземній мові. 

Загалом, при вивченні курсу протягом 130-180 академічних годин, що займає 

http://www.pro100sait.ru/
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1.5-2 роки, з форматом організації занять – 1 заняття щотижня, практично 

можливо удосконалити початкові знання, уміння та навички іноземної мови 

студентів, та навчити їх професійному компоненту. Також тут варто зазначити 

мотивацію до вивчення іноземної мови як можливість розширити свій кругозір 

та працювати за кордоном. Проте, якщо розглядати навчання іноземної мови 

на заочному відділенні, тут складається зовсім інша ситуація. Виникає 

декілька питань: 

- чи можна говорити про професіоналізацію навчання у випадку, коли 

початковий рівень знань студентів( а контингент заочного відділення часто 

складають студенти, які вступили після армії, після коледжу, або ж які вже 

здобули одну освіту, і іноземну мову вивчали давно) є нижчим за Beginner або 

еквівалентний йому? 

- чи можна говорити про професіоналізацію навчання у випадку, коли на 

навчання учбовою частиною виділяється 20 годин, які розподілені в розкладі 

на два дні? І чого взагалі можна навчити студента за 3 сесії по два дні кожна? 

- чи можна говорити про професіоналізацію навчання іноземної мови за 

умов сформованості дуже низької мотиваційної сфери у студентів( хоча у 

випадку із заочним фармацевтичним відділенням можливі виключення, коли 

студенти хочуть працювати у аптеках, де вимагається знання іноземної мови)? 

- чи відповідає взагалі такий розподіл учбових годин, система 

організації, коли на кафедрі іноземних мов навіть немає підключення до 

інтернету, та вимоги, які обумовлені навчальним планом, європейській 

концепції навчання? 

На жаль, на дані відповіді можна дати єдину негативну відповідь: ні, 

навчання на заочному відділенні( на прикладі фармацевтичного відділення) не 

відповідає європейським критеріям. Не можна навчати мови професійного 

спрямування студентів, які не мають поняття про Indefinite та Continious, і 

мовний діапазон яких обмежується славнозвісною фразою My name is Vova.  

Тому ми вважаємо, що структуру навчання іноземної мови на заочному 

відділенні слід змінити. Вважаємо, що зі студентами- заочниками першого 

курсу слід проводити тестування початкового рівня знань з іноземної мови на 

1 тижні настановної сесії у вересні. За допомогою тестування слід виявити 

студентів з рівнем знань Pre-intermediate та вище, з цими студентами ще 

можливо розглядати ймовірність навчання професіональної іноземної мови. 

Може виникнути питання, яким чином може статися така ситуація, що 
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студент, який має в атестаті чи попередньому дипломі певну оцінку, часто не 

низьку, за вивчення іноземної мови, абсолютно не знає цієї мови? На жаль, ми 

не можемо пояснити цього механізму, проте практика підтверджує, що на 

заочному відділенні такі випадки є системою.  

Вважаємо, що зі студентами, які склали початкове тестування на рівні, 

нижчому за Pre-intermediate, не варто розглядати можливість навчання 

професійної іноземної мови, проте навчання основ граматики та основних 

термінів іноземною мовою. Навчити говорити цих студентів іноземною мовою 

на професійну тематику за 20 годин неможливо! 

Отже, поєднання диференційованого та індивідуального підходу до 

студентів може створити умови для ефективного навчання на заочному 

відділенні.  

 

Г. Л. Лисенко 

доцент, кандидат філологічних наук  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОГО АРТИКЛЮ УКРАЇНСЬКОЮ 

МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ) 
 

Під час вивчення особливостей функціонування категорій означеності та 

неозначеності в текстах науково-технічної літератури та засобів їх перекладу 

українською мовою на матеріалі абстрактних іменників було встановлено, що 

наявність категорій означеності та неозначеності в німецькій мові та їх 

відсутність в українській становлять одну з найсуттєвіших відмінностей в 

граматичній будові обох мов. Процес перекладу артиклів українською мовою 

вимагає безперечно уважного ставлення. Досягти точного перекладу досить 

складно, тому що німецька та українська мови відрізняються граматичною 

будовою. При перекладі значення абстрактності/конкретності та 

означеності/неозначеності передаються без спеціального формального 

вираження, так як у системі української мови артикль відсутній. Винятки 

становлять лише деякі випадки, коли в контексті виникає необхідність 

розрізнити вказані значення, щоб запобігти виникненню недопустимої 

двозначності. Тоді відповідні значення виражаються за допомогою різних 

лексичних засобів. 

Таким чином, для вираження «означеності» використовуються вказівні 
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займенники «цей», «той», «такий», «котрий»; а також слова «вказаний», 

«даний», «названий», «згаданий», «останній», тощо; для вираження 

«неозначеності» використовуються неозначено-особові займенники «деякий», 

«якийсь», «будь-який» а також числівник «один» і структура «один з»;  в 

множині використовуються слова «певний», «деякий», «відповідний», 

«якийсь» тощо; для вираження «абстрактності», «узагальнення» 

використовуються узагальнено-особові займенники «будь-який», «кожний», 

«усі».  

 

І. М. Литовченко, А. К. Самусенко 

Національного технічного університету України «КПІ» 

 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ТА 

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

В останні роки спостерігається поява певного консенсусу у викладанні 

англійської мови щодо цілей навчання та методів, за допомогою яких можна 

досягнути цих цілей. Такий консенсус зосереджується навколо потреби 

навчати студентів користуватися мовою у контексті, залучаючи їх у когнітивні 

види діяльності, що викликають їхній інтерес. Також досягнуто згоди про те, 

що ці види діяльності повинні бути розроблені таким чином, щоб студенти 

розвивали мовні навички у ситуаціях, які імітують реальні. Такий підхід є у 

своїй основі особистісно-орієнтованим підходом у тому, що стосується 

мотивації та засобів. Щодо методики, то завдання викладача більше полягає не 

в тому, щоб описувати мовний матеріал чи моделі, які вивчаються, а в тому, 

щоб створювати такі умови у класі, які дадуть змогу студентам вивчати 

матеріал у процесі виконання завдань. Відомо, що ми краще опановуємо 

матеріал тоді, коли зосереджуємося на тому, що сказано, а не на тому, як це 

сказано. В основі такого підходу лежить переконання у тому, що студенти 

навчаються краще тоді, коли їхня увага зосереджена на таких видах діяльності, 

які передбачають вирішення проблем.  

Розуміння ролі викладача у навчальному процесі радикально змінилось. 

Викладач більше не повинен строго керувати усією роботою та домінувати у 

класній кімнаті. Раніше його роль вбачали у тому, щоб він подавав інформацію 

у формі моделей та пояснень мовного матеріалу, а потім ретельно 

контролював тренування цих моделей. Зараз його бачать фасилітатором, який 
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визначає умови та розроблює види діяльності, що дадуть змогу студентам 

використовувати мову, оскільки їхній основний інтерес полягає у результатах 

виконання завдань. Отже успіх викладача тісно пов'язаний із його вмінням 

стимулювати інтерес до даної теми. І саме розвиток професійних умінь 

викладачів у напрямку до того, щоб вони вміли зацікавити студентів, є 

найголовнішим завданням курсів підвищення кваліфікації викладачів. 
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К. А. Лісецький 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ВНЗ 
 

Основним змістом діяльності з навчання іноземної мови у ВНЗ є 

формування навичок роботи з автентичними матеріалами; формуванні уміння 

орієнтуватися у потоці інформації, аналізувати прочитане, побачене та почуте; 

умінні презентувати власні доробки використовуючи новітні технічні засоби; 

полегшувати і прискорювати роботу використовуючи переваги техніки.  

Одним з найпоширеніших видів роботи є використання проектора на 

занятті. Лише один екран проектора може замінити цілу купу карт, схем та 

діаграм, які використовуються для унаочнення матеріалу. Замість 

використання ксерокопій достатньо вивести на екран приклади оформлення 

листів, приклади виконання завдань або невірно оформлену роботу. За 

допомогою цього обладнання ми маємо змогу переглянути відеоролики з 

подальшим обговоренням побаченого. На відміну від прослуховування аудіо 

записів, є змога переглянути відео файл без звуку і запропонувати студентам 

скласти розповідь або діалог за побаченим. Широкого використання 
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набувають презентації на уроках іноземної мови. З одного боку презентувати 

інформацію може викладач, демонструючи відповідні слайди під час 

пояснення матеріалу, а з іншого боку презентація допомагає студентам,коті 

захищають реферат.  

Іншим форматом роботи є використання ноутбука/комп‘ютера кожним 

окремим студентом. Такий вид роботи дозволяє студентам працювати в своєму 

темпі, над складними саме для нього питаннями, працювати з тестовими 

програмами. Під час опрацювання текстів у нагоді стає електронний словник, 

який дозволяє створювати необхідний глосарій з теми чи за текстом. За 

допомогою спеціальної програми, яка іде зі словником, можна вивчати 

попередньо введені слова з теми і швидко повторювати їх перед диктантом.  

Використання мережі Інтернет відкриває студентам двері у величезний 

світ  інформації. Завдання викладача іноземної мови – направити студентів на 

роботу з кращими ресурсами, навчити вибирати необхідну інформацію і 

використовувати її у рефератах без порушення авторських прав. Рідше 

практикується робота з інтернет-ресурсами безпосередньо на парі. Проте, 

можливі такі види робіт, як відвідання сайтів новин, прослуховування аудіо 

файлів, проходження тестів онлайн та інше.  

Необхідно також сказати про такий вид робіт як робота з дистанційними 

курсами, який дозволяє студентам повторити перед контрольною роботою 

пройдений за модуль матеріал, надолужити пропущене тощо. Безкоштовне 

освітнє середовище Moodle (модульне об‘єктно орієнтоване навчальне 

середовище) теж дозволяє створювати навчальні курси, завдання, вправи, 

керувати навчальною діяльністю студентів, контролювати виконання ними 

завдань. Іншим цікавим форматом спілкування викладача зі студентами є 

створення сторінки викладача, на якій можна організувати обговорення 

цікавих питань, «вислухати» побажання з боку студентів та інше.   

Отже сьогодні питання стоїть не в тому, використовувати комп‘ютер на 

занятті чи ні, питання стоїть в тому, який формат роботи виявиться 

найефективнішим на цьому курсі, в цій групі, на цьому занятті, з цієї теми.  

 

 

 

 



 123 

Л. В. Ломакіна 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Варто визнати, що в Україні довгі роки методика викладання іноземних 

мов орієнтувалася на вивчення граматики і вокабуляра, а граматико-

перекладний метод навчання іноземних мов був основним. При сучасних 

темпах розвитку інформаційного простору досягнення спеціалістами високого 

кваліфікаційного рівня стане можливим тільки при зміні процесу навчання і 

самонавчання. В останні десятиріччя викладачі почали застосовувати 

інтенсивні та комунікативні методи навчання іноземних мов у яких 

акцентується комунікативно-практична мета навчання.  

Основна ідея подібного підходу до навчання іноземній мові у такий 

спосіб полягає в тому, щоб перенести акцент із різного виду вправ на активну 

розумову діяльність студентів, що вимагає для свого оформлення володіння 

певними мовними засобами. 

Розглянемо метод проектів, який знайшов широке застосування в 

багатьох країнах світу головним чином тому, що він дозволяє особам, які 

навчаються, органічно інтегрувати знання з різних областей при вирішенні 

однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці, 

генеруючи при цьому нові ідеї.  

В основу методу проектів покладені: ідея, що становить суть поняття 

"проект", його прагматична спрямованість на результат, якого можна одержати 

при вирішенні тієї чи іншої практично або теоретично значимої проблеми. Цей 

результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній 

діяльності. Для досягнення результату необхідно навчати самостійно мислити; 

знаходити та вирішувати проблеми, із залученням знань з різних областей; 

прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішення.  

Вимоги до використання методу проектів перераховані у статті 

Е.С. Полата "Метод проектів на уроках іноземної мови" (Іноземні мови в 

школі. - 2000. - №1): 1) наявність значимої в дослідницькому, творчому плані 

проблеми/завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку 

для її рішення; 2) практична, теоретична значимість передбачуваних 

результатів; 3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність осіб, що 

навчаються, на занятті або в поза навчальний час; 4) структурування 
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змістовної частини проекту (із вказівкою поетапних результатів і розподілом 

ролей); 5) використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань 

дослідження, що випливають із неї; висування гіпотези їхнього рішення; 

обговорення методів дослідження; оформлення кінцевих результатів. 

Виходячи із вимог, можна визначити етапи розробки структури проекту 

та його проведення: 1) представлення ситуацій, що дозволяють виявити одну 

або декілька проблем з обговорюваної тематики; 2) висування гіпотез 

вирішення поставленої проблеми, обговорення і обґрунтування кожної з 

гіпотез; 3) обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих групах (у 

кожній групі по одній гіпотезі), можливих джерел інформації для перевірки 

висунутої гіпотези; оформлення результатів; 4) робота в групах над пошуком 

фактів, аргументів, що підтверджують або спростовують гіпотезу; 5) захист 

проектів (гіпотез вирішення проблеми) кожної із груп з опонуванням з боку 

всіх присутніх; 6) виявлення нових проблем. 

Відповідно до ознаки домінуючого в проекті методу виділяються 

наступні типи проектів: 

1. Дослідницькі, що вимагають добре продуманої структури, визначених 

цілей, обґрунтування актуальності предмета дослідження для усіх учасників, 

визначення джерел інформації, продуманих методів, результатів. Вони 

повністю відповідають логіці невеликого дослідження і мають структуру, 

наближену до справді наукового дослідження. 

2. Творчі, передбачають відповідне оформлення результатів. Вони, як 

правило, не мають детально розробленої структури спільної діяльності 

учасників. Структура тільки планується і далі розвивається за прийнятою 

групою логікою спільної діяльності та інтересами учасників проекту. У цьому 

випадку варто домовитися про заплановані результати і форму їхнього 

подання. 

3. Ролево-ігрові, у яких структура також тільки планується і залишається 

відкритою до закінчення проекту. Учасники приймають на себе певні ролі, 

обумовлені характером і змістом проекту, особливістю розв'язуваної 

проблеми. 

4. Інформаційні, спрямовані на збір інформації про будь-який об'єкт, 

явище; на ознайомлення учасників проекту із цією інформацією, її аналіз та 

узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Вони вимагають 

добре  продуманої структури, можливості систематичного коректування по 
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ходу роботи над проектом. 

5. Практико-орієнтовані, мають чітко позначений із самого початку 

результат діяльності учасників проекту, який обов'язково орієнтований на 

соціальні інтереси самих учасників. Проект вимагає добре продуманої 

структури, сценарію діяльності його учасників з визначенням функцій 

кожного з них, чіткі результати спільної діяльності та участь кожного в 

оформленні кінцевого продукту. 

6. Монопроекти, проводяться у рамках одного навчального предмета з 

вибором найбільш складного розділу або теми програми із застосуванням 

знань з інших областей. Проект вимагає ретельної структуризації по уроках із 

чітким визначенням його цілей і завдань, а також знань і умінь, що студенти 

повинні в результаті отримати. Заздалегідь планується логіка роботи на 

кожному уроці по групах (ролі в групах розподіляються студентами), форма 

презентації, яку самостійно обирають учасники проекту.  

7. Міжпредметні проекти, як правило, виконуються у позаурочний час, 

об'ємні, тривалі, загальноосвітні, або стосуються лише кількох предметів. Такі 

проекти планують вирішити складну проблему, значиму для усіх учасників 

проекту, вимагають кваліфікованої координації з боку фахівців, злагодженої 

роботи багатьох творчих груп, що мають чітко визначені дослідницькі 

завдання, добре опрацьовані форми проміжних і підсумкових презентацій. 

Зрозуміло, що у реальній практиці найчастіше доводиться мати справу зі 

змішаними типами проектів, у яких є ознаки дослідницьких і творчих проектів. 

У цілому, застосування методу проектів дозволяє перетворити заняття з 

іноземної мови в дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються 

дійсно цікаві, практично значимі і доступні проблеми. 

 

М. В. Лузан 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ МЕТОД, ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Освітні технології викладання іноземних мов змінюються в умовах 

реформування вищої школи. Сама мовна освіта теж поступово модернізується 

і вдосконалюється через впровадження модульно-рейтингової системи 

навчання іноземних мов, міждисциплінарна інтеграція, демократизація та 
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економізація освіти викликаючи до життя інновацій складові викладання 

іноземних мов. Все це ставить до викладання та викладача іноземної мови у 

вищих навчальних закладів нові вимоги. 

На даному етапі розвитку методичної науки основним і ефективним 

методом навчання іноземної мови є конструктивістський метод. В основі 

даного методу перебуває власне активне навчання студентів. Навчальний зміст 

полягає в тому, що викладачі спонукають студентів самостійно конструювати 

свої знання з метою підготовки  їх до реального життя, реальних життєвих 

ситуацій.  

Слід також практикувати конструктивістський метод через розв‘язання 

певної проблеми, навіть якщо для цього замало одного заняття. Використання 

так званих навчальних модулів може дуже цьому сприяти, бо вміла і 

продумана структура занять може і має відштовхуватись не лише від мети і 

завдань, але й від логічної послідовності етапів розв‘язання закладеної в 

модуль проблеми. Першим етапом може бути представлення, орієнтація, 

пошук контексту. Викладач формулює суть проблеми, встановлює певні 

загальні параметри і координати теоретичного та практичного пошуку, 

мотивує і заохочує. Наступний етап можна присвятити допомозі студентам у 

формуванні навчальних груп, консультуванню останніх  в питаннях 

визначення, планування, організації, розкладу, визначення ролей, розподілу 

обов‘язків і т. д. Під час третього, дослідницького, етапу  викладач заохочує, 

опитує, допомагає в зборі даних, формулюванні гіпотези і проведенні 

експерименту, у формулюванні пояснень та висновків. Наголос робимо на 

консультуванні, допомозі, заохоченні, а не на керуванні чи примусі.   

Четвертий етап – представлення результатів (доповідь, відеосюжет, 

мультимедійна/ діапроекторна презентація і т.п.). Надважливим є п‘ятий етап, 

коли викладач допомагає студентам реконструювати і проаналізувати процес 

їх мислення і надати знанням завершеної форми. Розв‘язуючи проблему, 

студенти віднаходять наслідки власних дій – через роздуми над минулим і 

безпосереднім досвідом – вони конструюють власне розуміння. 

Потрібно наголосити на тому, що у навчальному середовищі 

конструктивізму, результати навчання не можуть вимірюватися  тестуванням 

Тож в даному випадку, важливо враховувати всю базу знань, яку студенти 

розвивають та  нарощують, щоб методи контролю спрямовувались на 

осмислення знань, а не на запам‘ятовування фактів, процедур. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що конструктивістський метод 

вимагає від викладача вищої школи, в першу чергу, бути уважним 

консультантом, допомагати студентам опановувати іноземну мову, 

організовувати інформацію навколо великих ідей, які б в свою чергу 

стимулювали інтерес і в той же час допомагали студентам розвивати власне 

бачення, інтуїцію, розуміння зв‘язку із попередніми знаннями  та досвідом.  
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І. А. Лягіна 

Національний технічний університет України “КПІ” 

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Використання міжпредметних зв'язків є, на нашу думку, конкретним 

проявом інтеграційних процесів, які мають місце у сучасній системі освіти. 

Крім того, ми розглядаємо використання міжпредметних зв‘язків як 

ефективний засіб вдосконалення навчання ІМ. Так, наприклад, в країнах 

Європейського Союзу, членом якого наша країна має намір стати, інституції 

Єврокомісії, які відповідають за освітню і культурну політику, в рамках 

інноваційних програм прийняли спеціальний проект Content and Language 

Integrated Learning (CLIL), який полягає в навчанні ІМ, використовуючи 

змістовий потенціал інших навчальних дисциплін. Цей методичний підхід 

широко застосовується в школах Європи починаючи з 1990 року.  

Проблему використання МПЗ у навчальному процесі розглядали вчені 

різних епох: Н.Ф.Бунаков, В.І.Водовозов, А.Дістервег, І.Д.Звєрєв, 

Н.А.Лошкарьова, Д.Локк, Я.А.Коменський, П.Г.Кулагін, В.Н.Максимова, 

Й.Г.Песталоцці, А.А.Пінський, М.Н.Скаткін,  В.Я.Стронін, В.Н.Федорова, 
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Т.Ф.Федорець, А.В.Усова, К.Д.Ушинський та інші вчені. Разом з тим, аналіз 

психолого-педагогічної і методичної літератури з даної проблеми показує, що 

вона більшою мірою розроблена на дидактичному рівні, але недостатньо в 

методиці викладання ІМ.  

Особливістю ІМ як навчальної дисципліни є те, що вона є предметом 

навчання і в той же час важливим засобом спілкування і пізнання. Тому ІМ, як 

жодна інша навчальна дисципліна, відкрита для використання знань, змісту 

інших навчальних дисциплін. Використання міжпредметних зв‘язків в 

навчанні ІМ як середній так і вищій школі, на нашу думку, сприятиме: 

комплексному підходу до навчально-виховного процесу; підвищенню 

мотивації навчання ІМ; формуванню системного мислення учнів; якіснішому 

засвоєнню іншомовного навчального матеріалу; економізації навчального 

часу. 
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«ЕЛЕКТРОННИЙ КЕЙС» ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОВОЛОДІННЯ ФРАНКОМОВНИМ ДІЛОВИМ 

ПИСЕМНИМ  СПІЛКУВАННЯМ МАЙБУТНІМИ 

ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯМИ 
 

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, 

дистанційних, з‘явилася можливість створення нових засобів навчання, які 

сприяють забезпеченню індивідуального підходу до навчання іноземних мов 

та ефективній організації самостійної позааудиторної роботи студентів. 

А.В.Хуторський зауважує, що сьогодні важливо не лише прогнозувати 

інформаційне майбутнє, а й вирішувати за допомогою дистанційних 

технологій проблеми сьогодення [2]. Серед дистанційних технологій вчені 

О.О.Андрєєв, Є.С.Полат, В.І.Солдаткін виділяють такі: кейс-технологія, 
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Інтернет-технологія, ТВ-технологія. Впровадження дистанційних технологій у 

навчальний процес передбачає застосування  різноманітних засобів навчання. 

В методиці навчання іноземних мов засобами навчання вважають матеріальні 

об‘єкти, включені у навчальний процес, які покликані в окремих випадках 

перебрати на себе функції викладача або допомагати йому їх виконувати. Під  

час вибору засобів навчання для організації самостійного  оволодіння 

франкомовним діловим писемним спілкуванням (СО ФДПС) студентами, 

викладач має враховувати мету навчання та  рівень інтерактивності засобів 

навчання.  

Ми підтримуємо точку зору Є.С.Полат про те, що ефективним є 

поєднання традиційного навчання в аудиторії та використання дистанційних 

технологій для досягнення певної мети навчання [1 : 83]. На нашу думку,  

поєднання кейс-технології та Інтернет-технології, тобто розміщення на веб-

сторінці „кейсу‖ навчальних матеріалів (далі – „електронний кейс”) 

уможливлює підвищення ефективності СО ФДПС.  „Електронний кейс” для 

СО ФДПС – це комплекс навчальних матеріалів для формування 

комунікативної компетенції у студентів, який забезпечує керування їх 

самостійною навчальною діяльністю в позааудиторних умовах  і розміщений 

на електронному носії інформації у мережі Інтернет.  

Вважаємо, що ефективність самостійної навчальної діяльності студента з 

використанням „електронного кейсу‖ залежить від структурування навчально-

методичних матеріалів. Навчання за модульним принципом характеризується 

цільовим призначенням, самодостатністю навчального матеріалу модуля 

„електронного кейсу‖ та його відносною самостійністю.  „Модуль 

електронного кейсу” для СО ФДПС – це   окремий відносно незалежний його 

розділ, який  забезпечує студента необхідною і достатньою порцією 

навчальних і контрольних матеріалів для досягнення певної навчальної мети 

на відповідному етапі навчання.  Наприклад,  модуль  для навчання читання та 

написання  листа-запрошення,  рекомендаційного листа і т.д.  

Використання „електронного кейсу‖ забезпечує часткову автономію 

студента у процесі СО ФДПС,  свободу і гнучкість у плані вибору 

послідовності модулів для опрацювання навчального матеріалу,  вільне 

планування часу, індивідуальний вибір тривалості та темпу заняття. Усі ці 

фактори, на нашу думку,  підвищують мотивацію студентів до навчання та 

сприяють його інтенсифікації.  
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ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ДІАХРОНІЧНИЙ 

АСПЕКТ 
 

Для того, щоб спілкування проходило вільно, перш за все, потрібна 

адекватність спілкування, тобто можливість будувати своє мовлення згідно з 

реакцією співбесідника.  

Класичний підхід до вивчення іноземної мови передбачає групування 

лексичного й граматичного матеріалу навколо тем, ситуацій, діалогів, мовних 

структур. Таким чином, форма передує змісту: учень звикає моделювати свої 

думки за стандартними схемами. Це, звичайно, абсолютно нормальне явище, 

якщо разом із цим учитель має можливість створити те мовне середовище, в 

якому ці моделі вживаються природно й невимушено. До того ж, усне 

мовлення не завжди відрізняється витонченістю граматичних форм, швидше 

на впаки: воно має іншу, комунікативну цінність. Його якісними показниками 

є обов‘язковий розподіл ролей, настрій, відношення до співбесідника, емоції, 

почуття, обмін суттєвою чи не суттєвою інформацією, і, що найголовніше, 

мотивація, тобто мета конкретної розмови. 

Прямий, або безпосередній підхід проголошує наступні принципи: 

- заняття починають діалоги у сучасному розмовному стилі; 

- як наочність використовуються конкретні дії і візуальні засоби; 

- граматика вивчається індуктивно; 

- мова вивчається індуктивно; 

- учитель має бути носієм мови або мати природну вимову й навички 

спілкування. 

http://www.computerra.ru/compunity/edujob/20277
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Підхід на базі читання є реакцією на непрактичність прямого підходу, 

складнощі з викладачами-носіями мови. Його принципами є: 

-вивчення тільки тієї граматики, що потрібна для читання; 

-контроль, перш за все, словникового запасу; 

-типова техніка навчання – переклад; 

-мета навчання – читання; 

-учитель може не володіти іноземною мовою бездоганно. 

Аудіолінгвізм успадковує багато чого від прямого підходу, але додає 

винаходження структурної лінгвістики й біхевіоризму. Базисні принципи 

цього підходу стверджують, що: 

-заняття повинно починатись з діалогу; 

-головні стратегії навчання – це імітація й запам‘ятовування, адже мова – 

це сформована звичка; 

-спершу формується аудіювання і говоріння, потім читання й письмо; 

-правильна вимова має ретельно контролюватись; 

-словник на початковій стадії навчання має бути обмеженим; 

Паралельно з‘являється ситуативний підхід, який базується на прямому 

підході, теорії біхевіоризму і досягненнях британських лінгвістів того часу. 

Ось його загальні засади: 

-усне мовлення – перш за все; 

-вивчаються тільки загальновживані лексичні одиниці; 

-пояснення граматичних структур відбувається від простого до 

складного; 

-нові одиниці презентуються, опрацьовуються, використовуються 

ситуативно. 

Пізнавальний, або розвиваючий підхід (початок 60-х років) базувався на 

працях Н. Чомського і стверджував, що навчання повинно вестись на засадах 

індуктивної граматики і розвиваючої психології. Концепція лінгвістичної 

навички відкидалась і найбільша увага приділялась побудові речення; 

загальними принципами були: 

-вивчення мови – це засвоєння правила, а не звичка; 

-граматика може викладатись індуктивно, або додатково чи само стійно; 

-читання й писання так само необхідні, як розуміння (сприй мання) і 

говоріння; 

-словниковий запас – важливий елемент навчання;  
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-учитель повинен володіти усною мовою і її аналізом. 

Гуманістичний підхід відзначає домінантну роль соціуму у людській 

поведінці і своїми принципами проголошує: 

-повагу до індивіда (учень, вчитель, студент); 

-проведення робіт у парах і невеличких групах; 

-самореалізацію у процесі вивчення іноземної мови. 

Комплексний підхід виходить із нових винаходів у дослідженні 

засвоєння першої мови, що визнають ці процеси (засвоєння рідної й іноземної 

мов) спорідненими. Він ґрунтується на засадах: 

-необхідності переваги аудіювання і сприйняття на слух на початковому 

етапі вивчення мови; 

-вивчення правил потрібне, але не за рахунок вимушеного спілкування; 

-виправлення помилок не обов‘язкове, головне, що учень розуміє і його 

розуміють; 

-якщо вчитель не є носієм мови, він зобов‘язаний використовувати 

аудіо– і відеоматеріали. 

Нарешті, комунікативний підхід, адсорбуючи досвід антрополінгвістів та 

соціальної психології й лінгвістики, вважає мову перш за все системою 

комунікації. Як базові, його засади наведемо такі: 

-мета навчання – спілкування; 

-зміст навчання – як семантичні поняття, так і суспільні функції; 

-учні працюють у групах, парах, ситуативно трансформуючи свої знання 

або обмінюючись ними; 

-вчитель, по-перше, повинен заохочувати учнів і тільки, по-друге, 

виправляти помилки; 

-учитель повинен вільно володіти мовою, яка вивчається. 

Зазначимо, що перші чотири підходи будуються на реакції щодо 

попередніх підходів, тоді як чотири останніх розвиваються в один період часу і 

доповнюють одне одного, маючи спільні риси: 

мова – це керована дія, спрямована на пізнання; 

вивчення мови – це процес самореалізації у людських відносинах; 

мова вивчається природно; 

мета мови – комунікація. 

Ми проаналізували мовноцентричні підходи (аудіолінгвізм, 

структуралізм тощо), які повинні задовольняти потреби учнів у практиці 
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відібраних, стилізованих структур у вправах, сфокусованих на формі. Існують 

і педоцентричні підходи (комунікативний, гуманістичний, функціональний), 

які надають учням можливість вивчати ті ж самі структури через 

функціональний аспект. Є, нарешті, процесуальні підходи, які групуються 

навколо процесу навчання (прямий, комплексний), які змушують учня брати 

участь у відкритих значущих взаємодіях, пов‘язаних із мовними завданнями. 

Аналіз діахронічного аспекту розвитку сучасних підходів до вивчення 

іноземної мови яскраво свідчить, що існуюча палітра підходів, методів й 

інноваційних технологій була підготована попередніми зусиллями теоретиків і 

практиків навчання мови. Різноплановість призвела до еклектизму, тобто до 

відбору якісно вагомих елементів із кожного методу і їх поєднання у наукових 

працях і практичній діяльності.  
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WHAT DO WE NEED TO TEACH ABOUT VOCABULARY? 
 

The acquisition of vocabulary is probably the most critical component of 

successful language learning. However, it is always difficult for English teachers to 

determine what exactly they should introduce their students to since there are a lot of 

things to learn about each piece of vocabulary (meaning, spoken & written forms, 

collocations, connotations, grammatical behavior, etc.) [McCarthy, 2007].  

When an English teacher decides it is worth spending time on a word, the 
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question arises: What features of the word should be focused on? There are two 

possible answers to this question, depending upon whether the word is to be learned 

only for receptive use (listening or reading) or for both receptive and productive use 

(listening, speaking, reading and writing).  

Knowing a word for one‘s receptive, or passive, vocabulary involves being 

able to recognize it when it is heard (What does it sound like?) or when it is seen 

(What does it look like?). This includes being able to distinguish it from words with 

similar form and being able to judge if the word form sounds right or looks right.  

Receptive knowledge of a word also involves having an expectation of what 

grammatical pattern the word will occur in. For example, knowing the verb 

―suggest‖ involves the expectation that this word will be followed by an object 

(noun or gerund), or sometimes by an object clause. Knowing the noun ―money‖ 

involves the expectation that it will not occur in the plural form, and so on. 

Another thing to consider is the collocation of a word, that is the company it 

keeps. Knowing a word certainly involves having some expectation of the words 

that it will collocate with. The word ―sunny‖, for example, collocates with 

―disposition‖ and ―days‖, while the word ―rainy‖ collocates only with ―days‖. 

To know a word also means to know whether it is frequently occurring word 

or not (e.g. ―teacher‖ is a frequent word, but ―educator‖ or ―tutor‖ are appropriate 

only in certain contexts). The list of register restraints, which affect the 

appropriateness of a word, also include whether the word is old-fashioned (e.g. 

baker‟s dozen), limited to American, rather than British usage (e.g. baggage), more 

suitable for spoken English than written English (e.g. to read one‟s lips), colloquial 

or formal rather than neutral (e.g. cf. fan, admirer, worshipper), impolite, (e.g. a fat 

man), limited to children‘s speech or to speech to children (e.g. kiddie), etc. 

Finally, knowing a word includes being able to recall its meaning whenever 

you encounter it again. In other words, you need to be able to see which shade of 

meaning is most suitable for the context it occurs in. In addition, knowing the 

meaning of a word may include being able to make various associations with other 

related words. This involves being aware of differences in meanings between similar 

words (e.g. to get, to receive, to acquire, to obtain, etc); seeing variations in the 

degree expressed (e.g. often, usually, occasionally, sometimes) and grouping words 

around a central point (e.g. heat: the sun, Fahrenheit scale, to melt, hot, 

temperature, etc). By looking at the vocabulary from such viewpoints students can 

deepen their understanding and improve access to the vocabulary that they have met 
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before in other contexts [Nation, 1990]. 

Productive knowledge of a word includes receptive knowledge and extends it. 

It involves knowing how to pronounce the word, how to write and spell it, how to 

use it in correct grammatical patterns along with the words it usually collocates with. 

It also involves not using the word too often if it is typically a low-frequency word, 

and using it in suitable situations. It involves using the word to stand for the meaning 

it represents and being able to think of suitable substitutes for the word, if there are 

any. 

The table below is organized so, that four general classification criteria of 

word features are presented as subsections which are divided into two parts, one 

dealing with receptive knowledge (R), and the other dealing with productive 

knowledge (P). 

Form Spoken  What does the word sound like? (R) 

How is the word pronounced? (P) 

Written  What does the word look like? (R) 

How is the word written and spelled? (P) 

Position Grammatical 

patterns 

In what patterns does the word occur? (R) 

In what patterns must we use the word? (P) 

Collocations  What words or types of words can be expected before 

and after the word? (R) 

What words or types of words must we use with this 

word? (P) 

Function Frequency How common is the word? (R) 

How often should the word be used? (P) 

Appropriateness  Where would we expect to meet this word? (R) 

Where can this word be used? (P) 

Meaning  Concept  What does the word mean? (R) 

What word should be used to express this meaning? (P) 

Associations  What other words does this word make us think of? (R) 

What other words could we use instead of this one? (P) 

The long-term objective of teaching vocabulary is to encourage students to 

continue learning new English words outside of class. Indeed, they have access to 

vast resources in the Internet, namely a variety of authentic texts in the World Wide 

Web and the wealth of information about word characteristics in online dictionaries 
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and language corpora. If trained how to use these resources, students can exploit 

them most effectively and become more independent in their learning. 
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DISTANCE EDUCATION 
 

Distance education, or distance learning, is a term used to describe an 

education that is received at an off-site location. This is a process to create and 

provide access to learning when the source of information and the learners are 

separated by time and distance. 
 
Rather than attending courses in person, teachers 

and students may communicate at times of their own choosing by exchanging 

printed or electronic media, or through technology that allows them to communicate 

in real time and through other online ways. Distance education courses that require a 

physical on-site presence for any reason including the taking of examinations is 

considered to be a hybrid or blended course of study. This emerging technology is 

becoming widely used in universities and institutions around the globe. With the 

recent trend of technological advance, distance learning is becoming more 

recognized for its potential in providing individualized attention and communication 

with students internationally. 

The types of available technologies used in distance education are divided into 

two groups: synchronous and asynchronous. Synchronous technology is a mode of 

online delivery where all participants are "present" at the same time requiring a 

timetable to be organized. Students enrolled in synchronous courses are generally 

required to log on to their computer during a set time at least once a week. It means 

that students enrolled in synchronous courses are generally required to log on to 

their computer during a set time at least once a week. Web Conferencing is an 

example of synchronous technology also it may include multimedia components 

such as group chats, web seminars, video conferencing, and phone call-ins. 

Generally, synchronous learning works best for students who can schedule set days 
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and times for their studies. It is often preferred by those who like structured courses 

heavy on student interaction. 

Asynchronous technology is a mode of online delivery where participants 

access course materials on their own schedule. Teacher and the pupils interact in 

different places and during different times. Students enrolled in asynchronous 

courses are able to complete their work whenever they please. Asynchronous 

distance learning often relies on technology such as message boards, email, pre-

recorded video lectures, mp3s, and traditional mail correspondence. 

 

Г. Е. Міхненко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

MOTIVATION MAINTENANCE STRATEGIES IN ESP 
 

Attempts to understand the nature of foreign language learners‘ motivation 

have taken varied and changing forms through the years, as evidenced by 

psychological, educational and psycholinguistic research. Researchers have 

investigated what motivation is, what role motivation plays in foreign language 

learning, and more recently, how teachers can stimulate and sustain motivation in 

foreign language learners.  

In an ESP setting the teacher‘s eternal question, ―How can I motivate my 

students?‖ entails a series of other questions concerning the particular language 

learning situation: What sort of goals do students work toward? What is the 

language environment within which the student is learning? What is the social and 

cultural environment within which the student is or will be using the language? 

What is the student‘s individual learning style? How can the teacher intervene in the 

learning process to facilitate language acquisition? How may positive attitudes be 

promoted? How can motivation be maintained throughout the ESP course? 

The answers to these questions vary from country to country, and from 

situation to situation; it is necessary, therefore, to take into account sociological as 

well as psychological considerations in order to assess the bearing of motivational 

variables in ESP setting and on ESP students. For example, in Ukraine most ESP 

students do not have to be awakened to the usefulness of knowing English; they are 

motivated instrumentally toward the language. However, the rational understanding 

that English is a means of communication in their job-related activities may not be 

accompanied by an equally positive emotional attitude toward the language, 
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especially at a freshman level, as the process of study requires a substantial 

investment of time and students are consequently forced to divert time from areas 

which they perceive as having more primary importance to their careers.  

According to  the process-oriented model developed by Dornyei one can 

define the following key units in the framework of motivational strategies: creating 

the basic motivational conditions, which involves setting the scene for the use of 

motivational strategies (appropriate teacher behaviour and good teacher-student 

rapport;  a pleasant and supportive classroom atmosphere;  a cohesive learner group 

characterised by appropriate group norms); generating student motivation, which 

roughly corresponds to the preactional phase in the model; maintaining and 

protecting motivation, which corresponds to the actional phase; encouraging positive 

self-evaluation, which corresponds to the postactional phase. 

Dornyei and Csizer [2] compiled a list of the 10 most important teaching 

practices to include in classroom instruction for motivating language learners, 

namely, preparing for lessons, creating a positive learning environment, giving clear 

instructions, developing a good relationships with students, giving positive feedback, 

selecting interesting tasks, encouraging creating ideas, making the content 

personally relevant, helping the students set and achieve realistic goals, and 

familiarizing learners of the language with the cultural background of the target 

language.  

It is obvious that, unless motivation is sustained and protected when action has 

commenced, the natural tendency to get tired or bored of the task and succumb to 

any attractive distractions will result in de-motivation.  

In an inherently face-threatening context, as the language classroom is likely 

to be, it is important to find out how to maintain and increase the learners' self-

confidence. Dornyei [3] defines the following five approaches that purport to help to 

this end: teachers can foster the belief that competence is a changeable aspect of 

development; favourable self-conceptions of the foreign language competence can 

be promoted by providing regular experiences of success; everyone is more 

interested in a task if they feel that they make a contribution; a small personal word 

of encouragement is sufficient; teachers can reduce classroom anxiety by making the 

learning context less stressful. 

Many researchers (Benson, 2000; Wenden, 1991) argue that becoming an 

autonomous learner can prove beneficial to learning. Benson [1] distinguishes 

between five types of practice fostering the development of autonomy: resource-
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based approaches, which emphasise independent interaction with learning materials; 

technology-based approaches, which emphasise independent interaction with 

educational technologies; learner-based approaches, which emphasise the direct 

production of behavioural and psychological changes in the learner; classroom-

based approaches, which emphasise changes in the relationship between learners 

and teachers; curriculum-based approaches, which extend the idea of learner control 

over the planning and evaluation of learning to the curriculum as a whole.  

The connection between intrinsic motivation and the development of learner 

autonomy in language learning has been investigated by Ushioda [4], who remarks 

that self-motivation is a question of applying positive thought patterns and belief 

structures so as to optimise and sustain one's involvement in learning. Thus, 

increasing the learners' self-confidence and creating learner autonomy can be 

considered as the main motivation maintenance strategies.   
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ДИСКУРС У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

В умовах подальшого розвитку міжнародної науково-технічної співпраці 

та створення спільних підприємств виключно важливе значення з практичної 

точки зору набувають питання вчасного та безпомилкового обміну науково-

технічною інформацією, що дає можливість значно знизити економічні 
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витрати, зробити координацію робіт для того, щоб уникнути невиробничого 

дублювання та прискорити процес їх впровадження. 

Об'єм науково-технічної інформації з початку XX століття зріс у 10 разів 

та подвоюється кожних 10 років. Згідно даним ЮНЕСКО, в теперішній час 

приблизно 45% світової науково-технічної літератури видається на англійській 

мові. На російській мові представлено більше 25% науково-технічної 

інформації. У той же час приблизно 10% випадає на долю німецької, 

французької та інших мов [1:17]. 

Таким чином, з наведеної вище інформації стає зрозуміло, що в умовах 

сьогодення науково-технічний дискурс є об‘єктом інтенсивних досліджень як в 

теоретичних, так і в навчально-методичних цілях в плані виявлення 

структурно-композиційних, змістових, мовних його характеристик і т.д. 

Робляться спроби побудови тексту-моделі, тобто інваріанту, що здатний 

слугувати основою для певного числа варіантів тексту різних галузей науки та 

техніки. Проте на шляху успішного подолання цих та інших проблем стоїть 

комплекс задач, безпосередньо пов‘язаний з виявленням прагматичних 

властивостей наукового тексту. І хоча дослідження в цій царині тільки 

починаються, однак вже є сенс говорити про тісний зв‘язок прагматичної 

направленості  наукового тексту з його композиційною організацією і 

підкреслити той факт, що всі його структурно-організаційні параметри 

характеризуються певним ступенем прагматичності [2: 53].  

Науково-технічний дискурс, як реально існуюче явище, відображений у 

науково-технічних текстах, який є продуктом цілеспрямованої комунікативної 

діяльності, і характеризується складною ієрархічною структурою, різні 

елементи якого виконують особливу функцію при передачі інформації. 

Відомо, що для інваріантної моделі науково-технічного тексту властива 

композиційна впорядкованість, яка є відображенням прагматичної установки 

автора. Так, в текстах, створених за певними чіткими правилами, прагматична 

установка  є більш фіксованою і повторюваною, на відміну від «разового» 

тексту [3: 36]. Науково-технічний текст являє собою впорядковану множину 

елементів, котрі пов‘язані між собою певним зв‘язком і утворюють єдине ціле. Такими 

незмінними статичними елементами композиційної структури науково-технічного 

тексту є: назва тексту, вступ, основна частина, заключення. Кожний елемент 

композиційної структури тексту виконує окрему, властиву тільки йому роль в організації 

і функціонуванні тексту.  
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Проаналізуємо композиційну структуру і визначимо прагматичну характеристику 

композиційних елементів науково-технічного тексту на матеріалі низки текстів 

комп‘ютерних технологій, опублікованих у навчальних посібниках «Infotech» та 

«Computing». 

Першим елементом науково-технічного тексту є назва – в середньому 2 – 4 слова, 

наприклад, «Computer security», «Machine translation», «Online services», «Writing tools», 

«Computer-to-video conversion»,  «What is desktop publishing?», а найбільш довга назва 

тексту становить 5 – 6 слів: «Security and privacy on the Internet», «When buying a hard 

disk…», «What does a scanner do?», «What‘s inside a microcomputer?». 

У всіх випадках назва тексту позначає об‘єкт чи явище (або те й інше), служить 

темою тексту. Для автора тексту дуже важливо правильно сформулювати назву: він, 

безумовно, враховує прагматичний аспект, так як перш за все за назвою читачі оцінюють 

важливість, актуальність тексту. 

Вступ містить інформацію першого порядку, в  ньому формулюється основна 

проблема тексту, її актуальність, даються деякі її характеристики. Знайомлячи читача з 

історією питання, показуючи свою обізнаність в даній області знань, автор здійснює 

прагматичну установку – переконує читача в своїй компетенції у цьому питанні, 

критично оцінює можливі шляхи вирішення поставленої задачі. 

Основна частина науково-технічного тексту експлікує та конкретизує основну 

проблему, виконує проспективну і ретроспективну функції. В ній динамічно 

відображається процес дослідження, вона характеризується насиченістю змісту. Чіткість 

та логічність викладу матеріалу реалізується за допомогою вставних слів та конструкцій: 

засобів різних рівнів мови. Так, наприклад, синтаксичних засобів – Photosetters can be 

regarded as an attractive alternative. They do not print on regular paper, but on photographic 

paper or microfilm. They can produce output with a resolution of over 2,000 dots per inch. In 

addition, they are extremely fast. Although they produce the highest quality output, they have 

one important drawback: they are the most expensive. Finally, plotters are a special kind of 

printer. Plotters use ink and fine pens held in a carriage to draw very detailed designs on paper. 

Прагматичний аспект цієї частини науково-технічного тексту виявляється в чіткому 

викладі матеріалу, що відповідає вимогам новизни та достовірності. В достовірності 

обраних результатів автор переконує читачів, наводячи таблиці, рисунки, схеми, а також 

математичні розрахунки. 

Заключення реалізує рему наукового дослідження, дає спеціалізацію нової 

інформації, підсумовує результати проведеного дослідження. Автор підкреслює 

можливість практичного використання отриманих результатів. 
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Отже, композиційна впорядкованість науково-технічного дискурсу відіграє 

важливу роль в реалізації прагматичної направленості в кожному його елементі. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП‘ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. 
 

Світовий і вітчизняний досвід свідчить про активне впровадження 

інформаційних технологій в освітній процес. Розвиток комп‘ютерної техніки 

сприяв створенню якісно нових технологій навчання, які активно 

застосовуються при вивченні різних учбових дисциплін, зокрема іноземних 

мов. 

У більшості зарубіжних і вітчизняних вузів для навчання студентів 

іноземної мови активно застосовуються комп‘ютерні технології. Комп‘ютерні 

технології навчання є невід‘ємною частиною традиційного педагогічного 

процесу – модернізовані електронні підручники, оснащені додатковими 

функціями,не доступними звичайним друкованим носіям. Вони сприяють 

удосконаленню праці педагога і скороченню витрат його робочого часу, що 

здійснюються за рахунок перенесення акценту в навчальному процесі. 

Сучасний мультимедійний комп‘ютер, як носій комп‘ютерних технологій – це 

допоміжний засіб для вчителя, який є невід‘ємною складовою частиною 

комп‘ютерної технології навчання іноземної мови. 

Комп‘ютерна навчальна програма – це складова частина комп‘ютерної 

технології навчання та спосіб її реалізації. Така програма є програмним 
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засобом, спеціально розробленим або адаптованим для застосування в 

навчанні. 

Велика кількість навчальних програм з іноземної мови, їх 

різноманітність,що визначається цілями і змістом навчання, технічними 

можливостями, рівнем мовної підготовки тих, хто навчається, робить 

актуальною проблему оцінки якості програмного забезпечення, призначеного 

для вивчення іноземної мови. На даний час навчальні програми можливо 

оцінити  по технічному та дидактичному рівням, а також ступеню 

інтерактивності. Крім того, значення має також тип програми – вищий рівень 

якості мають отримати не прості тренувальні програми, а структуровані курси 

і програми імітаційно-моделюючого типа. Основні претензії до якості 

навчальних програм з іноземної мови пов‘язані не з обсягом матеріалу, типом 

програм або їх технічним рівнем, а з дидактичними параметрами і ступенем 

ефективності використання наявних технічних можливостей. 

Сучасна комп‘ютерна лінгвістика дозволяє об‘єднати існуючі методи 

навчання іноземних мов. Сьогодні вона продовжує залишатися 

перспективною, оскільки дозволяє використовувати мультимедійні технології, 

які повною мірою здатні моделювати лінгвістичну і комунікативну реальність, 

а також сприяти засвоєнню основних видів мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, мовлення, читання і письмо). 

Комп‘ютерні технології навчання будуються на основі різних 

концептуальних підходів. Однією з перспективних є комп‘ютерна технологія  

вивчення іноземної мови на основі модульної побудови учбового курсу. Кожен 

модуль відображає один з базових розділів учбового курсу, а також лексичні та 

граматичні особливості мови. Технологічні можливості комп‘ютерних програм 

забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання студентів з 

урахуванням їх  мовної та комп‘ютерної підготовки, а також схильності до 

оволодіння іноземною мовою, ставлення до вивчення даного предмету і 

динаміки одержуваних результатів. Це відповідає сучасним вимогам до 

навчання та виховання, коли увага приділяється розвитку індивідуальних  

якостей студента та враховуються унікальні можливості кожного. При 

використанні комп‘ютерної технології мовної підготовки значно зростає роль 

викладача. Комп‘ютер як «електронний викладач» не може на даному етапі 

розвитку апаратних  і програмних засобів комп‘ютерних технологій повністю 

замінити собою викладача іноземної мови. Комп‘ютерна програма пред‘являє 
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особливі вимоги до підготовки викладача іноземної мови, вимагає його 

активної участі в процесі оволодіння студентами учбовим курсом.  

 

О. І. Назаренко  
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ЖАНРОВИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
 

Виступ з промовою перед аудиторією може видаватися завданням, що  

сповнює  жахом навіть найвпевненіших із нас, а більш за все студентів, що 

мають зробити доповідь іноземною мовою. Який же спосіб є найкращим, щоб 

створити усну презентацію?  

Дж. Кінг  стверджує, що усні презентації для студентів це вид діяльності, 

що  сповнює  жахом, і тривога перед виступом, і нестача навичок публічного 

виступу є головними проблемами, які призводять до невдач студентів під час 

усної презентації [2]. Коли ми використовуємо мову, ми застосовуємо 

специфічні жанри, які є заздалегідь встановленою лінгвістичною формулою 

для досягнення результату. Тому, студентів потрібно ознайомити з цими 

формулами для того, щоб  вони могли ефективно спілкуватися, в даному 

випадку в контексті усної презентації. Брати до уваги поради щодо жанрового 

підходу, аналізувати загальну структуру різних текстів (в даному випадку 

усний жанр презентації) є необхідним кроком в так званому циклі навчання-

вивчення, що складається з чотирьох етапів [1, 3]: 

• Етап 1: Здобуток знань в даній сфері (студенти обговорюють сферу 

діяльності, напрямок і особливості методу усних презентацій). 

• Етап 2: Моделювання тексту (викладач надає зразок усної 

презентації, студенти аналізують її структуру).   

• Етап 3: Розробка тексту спільними зусиллями (студенти працюють 

разом над розвитком їх спілкування).   

• Етап 4: Створення тексту презентації самостійно (студенти 

представляють свої презентації). 

Студенти мають зосереджуватись більше на вільному володінні мови, 

аніж на використанні правильних граматичних структур. Це вимагає 

розгорнутого пояснення, оскільки студенти загалом не знайомі з 

відмінностями між цими двома навичками.  

Наступне, на що необхідно звернути увагу,  це оформлення типової усної 
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презентації. Студентам надаються критерії, за якими оцінюється 

презентація[3].   7-хв. промова: результати й коментарі 

ІМ‘Я: ТЕМА: РЕЗУЛЬТАТ:   /25 

Жанр (10 балів) 

Вступ 

 Чітко визначте тему 

 Зробіть схему промови 

 Окресліть лексику, що може спричинити 

труднощі  

Основна частина  

 Перерахуйте або виокремте кожен пункт  

 Зазначте ще раз свою тему  

 Наведіть приклади  

 Надайте відповідну статистику 

Висновок 

 Повторіть назву теми 

 Підсумуйте промову  

 Внесіть пропозиції, надайте рекомендації 

щодо подальшого дослідження представленої теми 

 

Мова (9 балів) 

 Граматична точність  

 Термінологія 

 Вільне володіння мовою 

 Відповідна розмовна мова (не мова письма)   

 Вимова (ритм, інтонація, наголос в словах, 

наголос в реченнях, з'єднання, вимова звуків) 

 

Фізичні особливості (6 балів) 

 Зоровий контакт 

 Взаємодія з аудиторією 

 Жести 

 Нотатки 

 Постава 
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Час тривалості презентації залежить від рівня студентів. Місце, що 

залишене в таблиці справа, відведене для запису студентами необхідних слів і 

фраз для використання в презентаціях, відповідно до певного етапу 

презентації.  

Аналізуючи усні презентації з погляду жанрової перспективи, студенти 

можуть зрозуміти основну ідею специфічного тексту, і пристосовувати її до 

певного контексту. З досвідом створення і представлення як мінімум однієї 

усної презентації англійською мовою, студенти можуть покращити свої знання 

і бути більш впевненими у вивченні англійської мови. Також покращуються їх 

навички і стратегії, необхідні для  розвитку інших подібних презентацій. В еру 

зростання інтернаціоналізації, можливості для студентів навчатися або 

працювати за кордоном збільшуються, і спроможність спілкуватися з 

аудиторією впевнено й легко є необхідним  вмінням. 

Література: 

1. Hammond J., Burns A., Joyce H., Brosnan D. & Gerot L. English for social 

purposes. NCELTR: Australia, 2001. – 96 p. 

2. King J. Preparing EFL Learners for Oral Presentations. -The Internet TESL 

Journal, -  Vol. VIII. - No. 3 – March 2002. -  http://iteslj.org/Lessons/King-Public 

Speaking.html 

3. Webster F.  A Genre Approach to Oral Presentations.- The Internet TESL 

Journal.- Vol. VIII.- No. 7- July 2002.- http://iteslj.org/ 

 

У. І. Новокрещенова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

NOUVELLES CONCEPTIONS DE L’ENSEIGNEMENT DU FOS/FLP 
 

Le « français sur objectifs spécifiques » (FOS) est un terme à désigner un 

domaine de didactique du français langue étrangère qui succède, à partir des années 

1990, à celui du « français de spécialité ». F.Mourlhon-Dallies, spécialiste de la 

question, en consacrant sa recherche à l‘hétérogénéité des pratiques et des demandes 

sur le marché au FLE, indique que la distinction entre le français de spécialité et le 

FOS recouvre, au plan institutionnel et didactique, deux logiques : celle qui relève 

de l‘offre et présente une approche globale d‘une discipline ou d‘une branche 

professionnelle, ouverte à un large public, et celle qui relève de la demande, car le 

FOS travaille en fonction des demandes et des besoins d‘un public précis. Le 

http://iteslj.org/Lessons/King-Public%20Speaking.html
http://iteslj.org/Lessons/King-Public%20Speaking.html
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français de spécialité correspond à un ensemble de ressources et de démarches 

pédagogiques (ingénierie pédagogique) centrées sur des domaines (de spécialité) 

parmi lesquelles les enseignants puisent pour élaborer leurs cours, tandis que le FOS 

se caractérise par une ingénierie de formation qui considère chaque demande comme 

unique.  

L‘ingénierie de formation englobe, selon tous les didacticiens écrivant sur les 

problèmes de FOS, les étapes comme l‘analyse de demande de formation (on parle 

de la formation linguistique "à la carte") et la traduction des discours professionnels 

en objectifs de formation ; la conclusion du contrat de formation ; la création du 

référentiel et du corpus didactique au moyen de la didactisation de documents 

authentiques relevant du domaine visé (il s‘agit du dégagement d‘une matrice 

discursive qui, selon le terme de J.-C.Béacco, cristallise les normes d‘interaction 

d‘une communauté langagière) ; l‘élaboration des outils d‘évaluation. 

F.Mourlhon-Dallies parle du « français professionnel » (FLP), qui reflète une 

demande d‘amélioration des compétences en français pour l‘exercice des 

professions. Cette demande a des caractéristiques qui le différencient du FOS, parce 

que traditionnellement, le FOS s‘adressait principalement à des personnes possédant 

déjà leur métier et parlant déjà le français (un niveau de 120 h était en général 

requis), alors que le FLP concerne des personnes en complément de formation ou 

des débutants en français. Le français à visée professionnelle (ce terme apparait dès 

la fin des années 1990, avec la publication d‘ouvrages centrés sur la communication 

professionnelle, dont « français.com » chez CLE International qui est l‘un des titres 

les plus représentatifs) se place dans une perspective transversale aux différents 

domaines de spécialités et secteurs d‘activité. Le Certificat de français professionnel 

de la CCIP vise des compétences « décloisonnées », comme rédiger un compte-

rendu, une lettre, une note à partir de supports variés. De nouvelles demandes 

nécessitent la mise au point de programmes sur mesure en reprenant la démarche du 

FOS et en l‘adaptant à des fins professionnalisantes. Cela est dû au fait que les 

activités professionnelles sont de plus en plus subordonnées à la maitrise de la 

lecture et de l‘écriture. 

L‘enseignement du FOS à l‘école supérieure a ses particularités qui 

rapprochent sa conception de celle du FLP. M.Miled signale un "réductionnisme" du 

FOS découlant de sa conception comme d‘une simple acquisition de formes 

langagières mises au service d‘une tâche professionnelle précise. Tandis que le 

contexte universitaire suppose une orientation académique où prédominent la 
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capacité d‘abstraction, l‘esprit critique et la complexité conceptuelle. Il s‘agit de la 

synergie des fonctions d‘information et de stockage, de communication et de 

transmission, de celles heuristique et interculturelle. 

M.Miled insiste sur la transversalité socioculturelle et interdisciplinaire du 

FOS, qui lui permet de répondre aux besoins des professions mobiles et quelquefois 

imprévisibles. Donc, la dialectique de conception d‘un curriculum en FOS doit 

s‘exprimer en termes de contextualisation/décontextualisation, ce qui développera 

les attitudes créatives qu‘elle suscite chez l‘enseignant et chez l‘étudiant. 

L‘ingénierie pédagogique au niveau universitaire consistera alors dans 

l‘analyse des besoins de l‘institution ou du métier ciblé ; la création du référentiel 

des métiers ou des qualifications inspirant la conception de contenus de formation en 

termes de compétences à faire acquérir à l‘étudiant (exigence du Cadre européen 

commun de référence pour les langues); une motivation des apprenants alimentée 

par les perspectives d‘une insertion professionnelle possible ; le choix d‘un corpus 

didactique puisé dans l‘environnement professionnel cible. 

Ce type de formation nécessite la participation directe et engagée des 

professionnels dans la conception des contenus d‘apprentissage, dans les modalités 

d‘enseignement et forcément dans les stages pratiques des étudiants. 

Dans cette optique la question de la formation des formateurs du FOS/FLP 

s‘impose, car ces derniers, selon F.Wolska, doivent posséder des compétences 

relevant de tels domaines que : la conception de la formation ; l‘organisation et mise 

en œuvre du face à face pédagogique ; l‘évaluation (il s‘agit de ses propres outils à 

évaluer des acquis des apprenants aussi bien que des méthodes, du dispositif mis en 

place). Il parle aussi des compétences transversales, dont  la compétence de 

production, centrée sur la compréhension des logiques d‘entreprises croisées aux 

logiques des apprenants et des enseignants et à celles du commanditaire et de 

l‘organisme de formation ; la compétence d‘enseignement, où le formateur devient 

un référent parmi d‘autres possibles dans les formations en mode hybride combinant 

plusieurs modalités pédagogiques : auto formation + présentiel + e-learning, ou 

Formation ouverte et à distance (FOAD), et avec cela la part du temps de travail 

consacrée au face à face diminue et est complétée par des tâches du travail en 

autonomie ; la compétence commerciale. 

Pour les unités de formation comme le département de théorie, de pratique et 

de la traduction de la langue française il est important de subordonner les objectifs et 

les contenus des cursus des étudiants en linguistique aux besoins de l‘enseignement 
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du FOS/FLP aux étudiants-futurs ingénieurs. Par exemple, il peut s‘agir des 

recherches dans le domaine de l‘analyse des discours professionnels auxquelles 

peuvent se consacrer les futurs traducteurs et dont les résultats sont susceptibles de 

servir la tâche d‘organisation du face à face pédagogique en faisant partie des 

référentiels respectifs. 

 

З. П. Овчаренко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 

ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Входження України до єдиного Європейського освітнього простору 

потребує розроблення нових підходів до навчання іноземних мов; поліпшення 

міжкультурної та комунікативної компетенції; створення сприятливих умов 

для вивчення, покращення та поширення практики вивчення іноземних мов 

упродовж усього життя людини. Міжнародна співпраця потребує 

висококваліфікованих фахівців, що професійно володіють іноземними мовами 

на рівні міжнародних стандартів, мають чітке уявлення про іншомовну 

культуру, ділове спілкування, ділову етику, є придатними до творчої праці, 

обміну досвідом та налагодження взаємовигідної співпраці із зарубіжними 

колегами на основі професійної, міжкультурної та комунікативної компетенції. 

Інтенсивний процес інтернаціоналізації суспільного життя сучасного 

світу зумовлює невпинне зближення національних економік, подальше 

зміцнення соціально-політичних і культурних зв‘язків між країнами. 

Концепція глобальної освіти (global  education) визначає як одне з центральних 

завдань навчання передачу знань про багатополярність світу, про величезну 

різноманітність і самобутність народів, мов і культур. 

Володіння компетентністю у сфері міжкультурної комунікації стає 

невід‘ємною складовою професійної майстерності сучасного 

висококваліфікованого фахівця у будь-якій галузі діяльності людини. 

На думку сучасної лінгводидактики, у центрі уваги науковців та 

викладачів постає не просто студент як суб‘єкт процесу навчання, а 

полікультурна, полілінгвальна мовна особистість, яка здатна до адекватної 

соціокультурної діяльності в умовах іншої мовної та культурної спільноти. 
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Інтегровані полікультурні знання реалізуються у практичних навичках 

комунікативної поведінки та моделюються у процесі вивчення іноземної мови. 

Розширення знань про країну мови, що вивчається як іноземна, здійснюється 

паралельно з іншими видами пізнавальної діяльності через спеціально 

відібрані навчальні тексти професійного спрямування. 

Міжкультурна комунікація є такою формою спілкування людей, при якій 

способи комунікації або функції мовних подій є ідентичними, але існують 

відмінності в їх реалізації та інтерпретації в певних ситуаціях. 

Саме для того, щоб готувати своїх співвітчизників до іншомовного 

професійного мовлення, допомогти їм розширити власну картину світу і, 

водночас, усвідомити себе невід‘ємною частиною міжкультурної взаємодії, 

потрібно удосконалювати підходи до викладання іноземної мови, 

країнознавства, комунікації та переходити від теоретичних побудов до 

практичних тренінгів, руйнувати хибні культурні стереотипи. Сучасний відбір 

змісту предмета «іноземна мова» з урахуванням соціально-інтеграційних 

функцій міжкультурної комунікації здійснюється на основі соціально-

культурного підходу, одним з принципів якого є навчання іншомовного 

спілкування в контексті діалогу культур. Соціокультурний підхід обумовлений 

взаємопроникненням різних національних культур, розвитком 

телекомунікаційних технологій, характерних для інформаційного суспільства. 

Ми вважаємо, що для залучення до інокультури в процесі занять з 

іноземної мови важливе наступне: виділяти якомога більше ключових ознак 

професійної іншомовної культури в наочному, мовному і поведінковому 

планах; формувати уміння розпізнавати, сприймати і позитивно ставитися до 

проявів чужої культури в професійній сфері; прищеплювати уміння боротися 

із стереотипами, позитивно оцінювати відмінності та різноманіття; шукати й 

підкреслювати схожість. Міжкультурний підхід до навчання іноземної мови 

передбачає роботу з різними сторонами особистості фахівця – поведінкою, 

емоціями, цінностями і досвідом. 

Міжкультурна професійна взаємодія передбачає високий рівень 

володіння як комплексом спеціальних знань, так і іноземною мовою, а також 

умінням адекватно інтерпретувати й приймати соціокультурні особливості 

партнерів-комунікантів при вирішенні практичних завдань. Для досягнення 

такого результату необхідне інтегроване навчання іноземної мови та 

особливостей культурного середовища його носіїв. Незнання або ігнорування 
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спеціалістом комплексу культурних складових іншого середовища 

спілкування, навіть при вільному володінні мовною формою цього 

середовища, може призвести до недостатнього розуміння, етноцентризму, 

реалізації стереотипів і навіть конфліктних ситуацій. Отже, фахівець має 

володіти міжкультурною компетенцією, тобто такою спроможністю 

спілкування з носіями інших культур, котра забезпечує єдине для всіх 

учасників професійної взаємодії розуміння ситуації, її причин та наслідків і це 

єдине розуміння називають позитивним результатом міжкультурної 

комунікації. 

Підсумовуючи, слід наголосити на очевидній необхідності формування 

міжкультурної та комунікативної компетенції спеціалістів, професійні знання 

яких сприяють ефективній співпраці з фахівцями різних країн, які 

характеризуються своїми невід‘ємними унікальними культурними 

особливостями, способом життя, звичаями, традиціями та менталітетом. 
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Київський національний лінгвістичний університет, 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

(НІМЕЦЬКА МОВА ПІСЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ)  
 

У професійно орієнтованому навчанні діалогічного мовлення (ДМ) 

другою іноземною мовою (ІМ) особливу увагу слід приділяти створенню 

системи вправ, яка б передбачала обмін інформацією за фахом або її 

використання в процесі вирішення професійних завдань, що робить весь 

процес говоріння вмотивованим, і яка б (система вправ) стала невід‘ємною 

складовою новітньої технології професійно орієнтованого навчання ДМ 
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другою ІМ. 

Переслідуючи м е т у надання методичних рекомендацій щодо 

професійно орієнтованого навчання ДМ майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, звернемось до результатів розвідувального 

експериментального навчання професійно орієнтованого ДМ майбутніх 

фахівців сфери обслуговування (німецька мова після англійської). Основними 

цілями розвідувального експериментального навчання ми визначали: 1) 

апробацію, редагування, корекцію та удосконалення змісту укладеної нами 

системи вправ для формування плюрилінгвальної професійно орієнтованої 

комунікативної компетенції (ППОКК) в ДМ у майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в межах безперервної ділової гри (ДГ), як основу комплексу 

навчально-методичних матеріалів з комп‘ютерною підтримкою, в природних 

умовах на заняттях з другої ІМ; 2) визначення типових помилок студентів та 

труднощів оволодіння ДМ другою ІМ. 

Розвідувальне експериментальне навчання проводилось у вересні - 

листопаді 2008 та вересні – листопаді 2009 н.р. Його учасниками стали 

студенти ІІ курсу Національного університету харчових технологій (майбутні 

фахівці галузі знань 1401 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ», які склали три 

експериментальні групи. Загальна кількість учасників дослідження – 48 

студентів. Розвідувальне експериментальне навчання проводилося у форматі 

одного навчального модуля дисципліни ―Друга ІМ‖ (німецька мова після 

англійської) і складалося з 10 аудиторних занять і 2-х навчальних годин 

позааудиторної самостійної роботи студентів з комп‘ютерною підтримкою (з 

елементами інтерактивної електронної програми-тринажера). В системі вправ 

для навчання ДМ з електронною підтримкою були представлені наступні 

функціональні типи діалогів: діалог-розпитування (одно -/двостороння 

ініціатива ведення бесіди), діалог-домовленість, діалог-обмін 

враженнями/думками (двостороння ініціатива ведення бесіди). Зазначені 

функціональні типи діалогів було відібрано нами у відповідності до 

професійно-орієнтованих потреб майбутніх фахівців сфери обслуговування [2, 

3]. 
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За результатами розвідувального експериментального навчання можна 

сформулювати наступні положення методичних рекомендацій щодо 

професійно орієнтованого навчання ДМ майбутніх фахівців сфери 

обслуговування:   

1) застосування паралінгвістичних елементів у вправах з формування 

ППОКК у ДМ в межах безперервної ДГ є невід‘ємним складником навчання 

другої ІМ;  

2) застосування паралінгвістичних елементів у вправах з формування 

ППОКК у ДМ в межах безперервної ДГ необхідно здійснювати з урахуванням 

загальноєвропейських та вітчизняних вимог до рівня володіння мовленнєвими 

вміннями у ДМ [1];  

3) застосування паралінгвістичних елементів у вправах з формування 

ППОКК у ДМ в межах безперервної ДГ слід реалізовувати, зважаючи на 

когнітивний аспект оволодіння мовленнєвими вміннями ДМ та міжпредметні 

зв‘язки з іншими заняттями за фахом; 

4) для застосування паралінгвістичних елементів у системі вправ з 

формування ППОКК у ДМ в межах безперервної ДГ необхідно створити 

умови проблемного навчання для переходу від репродуктивної моделі 

поведінки до продуктивної професійно орієнтованої моделі поведінки з метою 

вирішення проблемних професійних завдань; 

5) застосування паралінгвістичних елементів у вправах з формування 

ППОКК у ДМ в межах безперервної ДГ слід здійснювати на основі спеціально 

створеного комплексу навчально-методичних матеріалів, зокрема, системи 

професійно орієнтованих вправ: опорних професійно орієнтованих 

рецептивних вправ, професійно орієнтованих рецептивно-репродуктивних та 

рецептивно-продуктивних вправ з комп‘ютерною підтримкою. 

За результатами розвідувального експерименту  ми внесли необхідні 

корективи в укладену нами систему вправ, лише після чого є можливою  п е р 

с п е к т и в а  переходу до наступного етапу – проведення основного 

експерименту. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТИМУЛЮВАННІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Сучасний етап розвитку освіти вимагає вирішення педагогічних задач за 

більш короткий час, що передбачає більш економне викладання навчальної 

інформації. 

Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності студентів, розвитку 

їхніх здібностей, навичок та умінь є нові інноваційні технології та методики 

навчання. Одним з ефективних напрямів у сфері навчання іноземних мов стає 

розробка системи навчання на базі інформаційних та дистанційних технологій. 

Проблемами інноваційних технологій займаються такі дослідники, як Н. 

Басова, С. Вєтров, І. Підласий, Ж. Поплавська, та інші. 

Комп'ютеризовані інноваційні методики навчання іноземній мові 

дозволяють контролювати навчальну діяльність студента з високою 

ефективністю та об'єктивністю, здійснюючи постійний зворотній зв'язок, 

оскільки великого значення в рамках кредитно – модульної системи навчання 

набувають індивідуальна та самостійна робота студентів. 

Одним із ефективних методів індивідуальної роботи студента є метод 

проектів. Студентам пропонується виконання індивідуального творчого 

завдання, направленого на вирішення проблеми засобами іноземної мови. 

Метод проектів дозволяє творчо використовувати мовний матеріал, 

перетворити заняття з іноземної мови на дослідження. 
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Для підготовки проектних робіт студенти все ширше використовують 

мультимедійні засоби. Зокрема, для демонстрації результатів роботи та 

захисту проекту використовуються презентації Microsoft Power Point.  

Для організації позааудиторних проектів потрібні значні зовнішні 

стимули (заохочення, призи, можливість продемонструвати результатів 

широкому колу людей і т.д.) 

Проекти, включені в традиційні курси, представляють собою найбільш 

органічний варіант інтеграції проектної методики в навчальний процес, 

оскільки дозволяють використовувати матеріал навчального курсу для 

організації самостійної роботи студентів. При цьому важливо, щоб проекти 

були орієнтовані не лише на зовнішній наочний результат, але й дійсно 

реалізовували основні принципи методу проектів та органічно вирішували 

задачі навчального та творчого характеру.  

Доступ до мережі Інтернет практично зняв проблему нестачі 

аутентичних ресурсів, необхідних для підготовки та проведення цікавих та 

ефективних занять, що враховують сучасні тенденції розвитку мови, 

країнознавчі реалії та актуальну проблематику. Ресурси Інтернет дають нам 

унікальну можливість користуватися аутентичними текстами, слухати реальні 

аудіо матеріали і, навіть, спілкуватися з носіями мови. 

Однією з останніх новинок стала інтерактивна дошка. З використанням 

нового технічного засобу викладачу надаються нові можливості для 

оптимізації процесу навчання. Звичайно, використання тільки інтерактивної 

дошки не вирішує всіх навчальних проблем. Режим її використання на 

певному занятті визначає викладач. Але використання ІД робить заняття більш 

захоплюючим та динамічним, а використання можливостей програмного 

забезпечення дозволяє в кінцевому результаті зменшити затрати часу та 

ресурсів на підготовку та проведення занять. 

Таким чином, використання комплексу інноваційних технологій та їхніх 

елементів дозволяє більш успішно вирішувати проблеми низького рівня 

мотивації, низького рівня загальної мовної підготовки, більш ефективно 

формувати мовленнєві та пізнавальні навички студентів.  
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PROJECTS IN CONTENT-BASED ESP TEACHING 
 

The teaching of ESP has expanded with the increasing use of English for 

work, study, teaching and research in higher institutions worldwide. Teaching ESP is 

aimed at developing students‘ skills of professional communication in English 

depending on the area of their professional expertise. It means that such teaching 

should be inextricably connected to students‘ particular specialization and specific 

learning environment must be created. The teaching of ESP requires a kind of 

teaching/learning process organization in which the focus of instruction is shifted 

from pure language instruction to the integration of mastering both language for 

professional communication and the content matter of professional disciplines. Such 

process organization can be provided by content-based learning. In recent years, 

such an approach under the name of CLIL (Content Language Integrated Learning) 

has become commonplace in Western Europe for teaching different foreign 

languages for professional communication.  

Naturally, teaching ESP is successful when it is topic focused and the students 

learn the language through the content. Over the years teachers have tried teaching 

ESP through other subjects and topics and the knowledge of modern teaching 

methods has given the possibility to achieve the integration of language and content, 

notably by means of project work. When using projects in content-based ESP 

teaching, students are getting acquainted with real examples of how the subject-

matter content is expressed in English. On the whole, project work is not a new 

methodology, although it is becoming an increasingly popular feature within the 

ESP classroom, in particular, in creating students‘ projects.  

Despite the fact that there is still the need of unified projects‘ typology 

development, among different types of projects most researches single out a 

blending of two – information and scientific projects. The peculiarity of information 

and scientific project is that during the development of the project, student 

undergoes all the stages of the real scientific research. Among the benefits of 

incorporating information and scientific projects into the English learning 

environment are not only the opportunities for students to develop their confidence, 

independence, autonomy, but also increasing interest, motivation, the possibility to 

use language in a relatively natural context and participate in meaningful activities 
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which require authentic language use.  

As significant as the project teaching may be, one is still left with the 

impression that ESP teachers usually avoid using information and scientific projects 

by number of reasons: these projects are usually time-consuming, require careful 

planning, administration, assessment etc. However, regarding learning outcomes that 

are obtained during the development of the information and scientific projects, we 

can get the thing worth the effort.  

In order to achieve the integration of language and the content of the subject, 

we suggest organizing middle term projects that are developed by the students doing 

their undergraduate, diploma and postgraduate thesis within their specialism. 

Traditionally, students get individual topics of their future thesis at the middle of the 

first term, which can at the same time become the starting point of the project 

development. They start gathering necessary information for the deep theoretical 

review and analysis of the subject-matter, plan the structure and the content of the 

thesis, then proceed with getting practical results and conclusions. These stages are 

the parts of both scientific research within the students‘ specialism and English 

information and scientific project. The results of the projects can be presented every 

third or fourth lesson in a suggested way:  

 short student‘s oral presentation and a written report (first stages – 

reviewing and analyzing); 

 Power Point presentations (planning and structuring stage, conclusion); 

 all possible ways of presentation: reports, Power Point, students‘ 

abstracts in the scientific journal of the group, audio- and video materials etc. (for 

the final project presentation); 

 blogging and social networking for group discussions and questions 

(during the whole period). 

The whole product (Individual student‘s project) is presented at the end of the 

term in the class. After group discussions, individual projects are assessed both by 

students and the teacher.  

Information and research projects in the ESP are an effective method of 

combining language and content learning. When the content is interesting and 

relevant to their other studies, students may be more motivated than when the focus 

is just on the language. The second idea is that, by using topics that they are familiar 

with and, if possible, that they have recently studied in their mother tongue, students 

will be able to learn more as they will already know a lot of the content and context. 
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This familiarity enables them to pay attention to details that they would otherwise 

miss. The shift in focus creates a situation where the teacher and students‘ attention 

is mostly concentrated on the professional discipline‗s content matter while the 

language (ESP) and communicative skills are to a great extent acquired implicitly, 

i.e., in the process of mastering the content through the medium of English. 
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Un renouveau de motivation pour apprendre le français à l’Université 
 

Traditionnellement, le cursus des départements de français dans les universités 

ukrainiennes est composé  des cours de langue, de civilisation et de littérature.  Les 

cours de français de spécialité ou à objectifs spécifiques ne figurent   pas  dans les 

programmes universitaires ou  bien n‘occupe pas une place très importante.  

Cependant la nouvelle donne européenne dans le domaine de l‘instruction, la 

mobilité estudiantine, des projets universitaires internationaux posent de nouveaux 

enjeux  et demandent impérativement une restructuration des cursus 

d‘enseignement du français dans les  départements spécialisés et l‘élargissement du 

champ d‘étude de la langue étrangère par des modules  spécialisés, ce qui 

présuppose   la conception des manuels de langue qui correspondraient aux niveaux 

B1, B2, C1, C2 du Cadre européen commun de référence (CECR) ainsi que 

l‘élaboration de nouveaux programmes du cursus universitaire. L‘utilisation des 

manuels de français, très souvent datant encore de l‘époque soviétique, ou centrés 

exclusivement sur le français des relations internationales (le manuel de traduction 

de V.Gak) ne sert qu‘à démotiver les étudiants. 

Un enseignement  plus pratique se résumant en formule  « apprendre du 
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français, et non pas le français…», permettrait de  faire revaloir le rôle du français 

dans la formation universitaire. La connotation « pratique »   présuppose l‘idée de 

l‘insertion professionnelle des spécialistes de langue française  dans les filières des 

entreprises françaises en Ukraine ou dans les entreprises franco-ukrainiennes aussi 

bien qu‘à avoir la possibilité de continuer sa formation ou de faire la recherche dans 

les universités en France ou dans les pays francophones.      

Dans les départements spécialisés en langues étrangères l‘acquisition des 

savoir-faire et des compétences  pratiques  dans les domaines socio-économiques  

différents doit être complémentaire à l‘acquisition  des connaissances linguistiques 

et culturelles, d‘où  la nécessité d‘introduire dans le cursus  des modules du français 

spécialisé, répartis en 4 semestres de 18 heures chacun :  

1. le français de la diplomatie  

2. le français des affaires 

3. le français juridique 

4. économie et gestion 

5.  tourisme, hôtellerie et restauration  

6. le français scientifique et technique 

7. le français des sciences humaines et sociales  

8. le français des arts  

Un accent particulier doit être mis sur la formation des formateurs et 

l‘évolution des pratiques pédagogiques et didactiques qui permettront de sensibiliser 

l‘apprenant à des  situations de communication authentique et ciblée et de passer de 

l‘apprentissage des termes spécifiques à la maîtrise  des procédés discursifs.  

Une des approches interactives et ludiques qui vise à atteindre un but concret 

et  permettant d‘assimiler des outils linguistiques et les compétences spécifiques est 

la simulation globale d‘une situation (création d‘une entreprise, élaboration d‘un 

projet scientifique ou artistique).  

Il serait utile de s‘interroger sur le rôle du département de français de 

l‘Université technique nationale « KPI »  dans la préparation des guide-interprètes 

pour la Coupe d‘Europe de football 2012. L‘accompagnement des touristes, 

préparation des réceptionnistes  pour les call centres, traduction des publicités, 

guides touristiques, brochures, dépliants, panneaux d‘affichage, catalogues et 

d‘autres imprimés et supports informationnels, la création et/ou traduction des spots 

–vidéo touristiques sont bien des défis pour  envisager sous un jour nouveau les 

pratiques d‘enseignement du français  et d‘apporter une contribution dans  
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renouveau de la motivation pour l‘apprentissage du français. 
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Київський національний лінгвістичний університет 

 

НАВЧАННЯ ОСНОВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
 

Сучасні процеси глобалізації та міжнародної інтеграції вплинули на роль 

і місце перекладу в житті світової спільноти, створивши зовсім нові умови для 

перекладацької діяльності, яка все більше набуває рис масовості. Раніше 

вважали, що для здійснення успішного перекладу достатньо лише знання двох 

мов. Проте дослідження останніх років доводять, що грамотний переклад 

аутентичного тексту навряд чи можливий без оволодіння хоча б основами 

перекладацької діяльності. Саме це й зумовлює потребу навчати основ 

перекладу як виду мовленнєвої діяльності учнів філологічного профілю 

старшої школи. Однак слід зазначити, що заняття з перекладу в межах 

профільно орієнтованого навчання іноземних мов (ІМ) можуть сформувати у 

школярів лише поняття про переклад як діяльність і як результат, про 

труднощі та особливості перекладацької діяльності. Це може зорієнтувати їх 

на вибір майбутньої професії. Тому відповідно до Програм з ІМ для старшої та 

профільної шкіл у сучасній шкільній мовній освіті переклад у 10-11/12 класах 

філологічного профілю може виконувати такі освітні функції: 

1) переклад виступає одним з аспектів вивчення ІМ
1
, що передбачає 

ознайомлення з типовими перекладацькими труднощами і способами їх 

подолання, безеквівалентною лексикою і способами її передачі рідною мовою, 

інтернаціональною лексикою і таким явищем як «удавані друзі перекладача»; 

оволодіння перекладацькими прийомами, технологією виконання письмового 

перекладу українською мовою; формування та розвиток навичок вибору й 

користування двомовними, спеціальними та тлумачними словниками ІМ, а 

також довідковою літературою тощо; 

                                                           
1
 Проте, необхідно зазначити, що включення перекладу як аспекту навчальної діяльності в систему 

профільного вивчення ІМ не має нічого спільного з навчальними вправами, спрямованими на переклад низки 

контекстуально не пов‘язаних речень, які пропонують деякі автори шкільної літератури в граматичних 

розділах підручників або посібників з ІМ. Причиною цього є ігнорування факту, що переклад – це складний і 

специфічний вид двомовної комунікативної посередницької діяльності. 
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2) переклад є додатковою профільною дисципліною, яку вивчають у 

системі профільних загальноосвітніх предметів та курсів за вибором, зокрема 

таких як: «Вступ до практики письмового перекладу з англійської мови на 

українську (на матеріалі культурознавчих текстів)», «Граматичні труднощі й 

прийоми перекладу газетно-журнального тексту з англійської мови на 

українську», «Основи технічного перекладу», «Гід-перекладач» тощо [1; 2]. 

Наступним кроком в організації процесу навчання перекладу як 

профільної загальноосвітньої дисципліни або курсу за вибором є вирішення 

питання: з якими конкретними типами й різновидами перекладу доцільно 

знайомити учнів у шкільному курсі за вибором і в якому обсязі. Оскільки існує 

багато класифікацій видів перекладу, розглянемо лише психолінгвістичну 

класифікацію (за характером дій перекладача), яка враховує спосіб сприйняття 

тексту оригіналу й спосіб створення тексту перекладу. Таким чином, 

виокремимо письмовий і усний переклад, які в свою чергу поділимо на 

декілька підвидів: 1) письмово-письмовий переклад – письмовий переклад 

письмового тексту; 2) усно-усний переклад – усний переклад усного тексту, 

що включає в себе: а) послідовний переклад (односторонній і двосторонній); 

б) синхронний переклад; 3) письмово-усний переклад – усний переклад 

письмового тексту, який ще називають «переклад з аркуша», де текст 

оригіналу подано в письмові формі, а текст перекладу – в усній; 4) усно-

письмовий переклад – письмовий переклад усного тексту (наприклад, 

диктант-переклад). [3]. 

Як видно з наведеної класифікації, під час вирішення питання вибору 

того чи іншого різновиду перекладу для навчання старшокласників, цілком 

доречно пам‘ятати, що не всім різновидам комунікативної двомовної 

діяльності доцільно навчати учнів у школі. Наприклад, поза шкільними 

дидактичними можливостями знаходиться синхронний переклад, оскільки для 

навчання цього різновиду усного перекладу навіть з іноземної мови на 

українську рівень іншомовної комунікативної компетенції того, кого навчають, 

має бути не нижче С1, а рівень володіння усним мовленням рідної мови не 

нижче С2. До того ж у психологічному плані сам процес синхронного 

перекладу є не лише найскладнішим поєднанням різних видів людської 

діяльності, але й включає багато стресових моментів, до яких старшокласники 

не готові за віковими та іншими психологічними параметрами. Крім цього, 

синхронний переклад передбачає наявність у людини цілої низки спеціальних 
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характеристик і якостей, які не завжди можливо сформувати навіть в умовах 

професійної вузівської підготовки [1; 2]. 

Щодо інших різновидів усного або письмового перекладу необхідно 

також бути обережними у визначенні навчальних завдань, виборі тематики й 

змісту курсу за вибором. Так, навряд чи можна говорити про створення 

повноцінного курсу за вибором з письмового перекладу (навіть без врахування 

його художніх і філологічних різновидів) або послідовного перекладу з 

іноземної на рідну мову, а тим паче з рідної на іноземну. Цілком неможливим і 

навіть небезпечним є копіювання вузівських курсів з перекладу та їх бездумне 

перенесення в практику шкільного навчання, оскільки основне функціональне 

призначення того чи іншого курсу за вибором з перекладу в старшій школі – 

це ввести учнів у сучасний світ перекладу і як діяльності, і як професії, а також 

сформувати ті перекладацькі навички й уміння, які можна розвивати в умовах 

шкільної мовної освіти на міжпредметній основі. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРАВЛЯННЯ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ РЕЦЕПТИВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 

Запропонована нами система вправ для формування англомовної 

рецептивної граматичної компетенції з використанням МНЗ спирається на 

когнітивні та когнітивно-конструктивістські підходи навчання іноземних мов, 

розроблені та досліджені Б. ВанПаттеном [2; 3], К. Шапель [1] та іншими 

вченими. Згідно з такими підходами, студенти в процесі навчання поступово 
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створюють граматичну систему або внутрішнє відображення мови, що 

вивчається. Таким чином, оволодіння ІМ можна розглядати як серію процесів, 

що матимуть таку послідовність: 1) «вхідні дані» (input); 2) апперцепція; 3) 

семантичне та синтаксичне розуміння; 3) «асимільовані дані» (intake); 4) 

інтеграція знань в мовну систему студента; 5) продукція [1; 2; 3]. 

В обробці первинного мовного матеріалу приймають участь когнітивні 

та лінгвістичні механізми, які сприяють встановленню зв‘язків між 

граматичною формою та її змістом, в той час коли відбувається розуміння 

мовного явища. Отже, базуючись на поданому мовному матеріалі (input), 

відбувається встановлення асоціацій «форма-зміст» і перетворення його на 

асимільовані дані. Асимільовані дані (intake) складаються з тієї частини 

мовного матеріалу, на яку студенти звертають увагу та розуміють. Самого 

лише розуміння граматичного явища недостатньо (хоча воно є необхідним) і 

без встановлення подібних асоціацій неможливе засвоєння нового матеріалу.  

На думку Б. ВанПаттена [2; 3], навчання граматики переважно 

орієнтоване на продукування висловлювання, тобто студенти повинні 

виконувати граматичні дії ще до того, як у них встановлено вірні асоціації між 

формою та її значенням. За такого підходу, активізуються процеси пов‘язані з 

доступом до внутрішньої системи мови, а не з її формуванням. Розв‘язанням 

цієї проблеми може бути експліцитне навчання граматики, що відбуватиметься 

на рівні поданого мовного матеріалу та його інтерпретації. Згідно з такою 

схемою, на початковому етапі відпрацьовується вірна інтерпретація мовного 

матеріалу, що завдяки спеціальному його структуруванню, повинне сприяти 

розумінню граматичної форми та її змісту, а отже, і розвитку внутрішньої 

системи ІМ студента. Необхідним є використання в процесі навчання завдань 

та вправ, які допоможуть студентам інтерпретувати новий мовний матеріал, 

іншими словами, допоможуть звертати увагу на зв'язок форми та значення і 

встановлювати нові зв‘язки в уже наявних знаннях студентів. Подібні завдання 

та вправи: а) характеризуються спрямованістю уваги на інтерпретацію 

формально-змістових зв‘язків граматичного явища з орієнтацією на зміст 

висловлювання (таким чином зберігається комунікативна спрямованість 

завдань); б) потребують лише розуміння отриманої інформації, а не її 

відтворення; в) включають матеріал для аудіювання та читання як на рівні 

речення, так і на рівні тексту. 
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ATOUTS ET FAIBLESSES DE LA PEDAGOGIE DIFFERENCIEE 
 

Enseignaut de FLE très souvent est confronté à des groupes intensifs ou 

extensifs d‘apprenants très hétérogènes au sein d‘une même classe. Faire progresser 

des apprenants hétégogènes fait aujourd‘hui l‘objet d‘une recherche sur la pédagogie 

différenciée en FLE. 

Manuels qui suivent une progression unique ou littérature théorique sur 

l‘enseignement des langues, il existe peu de réponses aux problèmes posés par la 

pédagogie différenciée. Pratiquer une pédagogie différenciée en FLE conduit à 

inventer des stratégies de travail qui font varier des dispositifs, les démarches, les 

activités, les supports, les groupes de travail en fonction des niveaux des apprenants. 

Certains enseignants qui se montrent réticents devant ce genre de classe 

peuvent éprouver un sentiment de désarroi et de frustration devant les niveaux divers 

et devant la difficulté à gérer l‘alternance entre les différentes activités proposées et 

leur laisser un sentiment d‘inachèvement et de survol des objectifs. Le cas des 

débutants complets qui ont des difficultés à travailler en autonomie est tout à fait 

spécifique : il est nécessaire de leur accorder un temps personnel plus important, 

difficile à mettre en place par rapport aux autres groupes.  

Par ailleurs le temps important de préparation à la maison généré par ce type 

de pédagogie et la confrontation à un matériel souvent insuffisant ou déficient 
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peuvent conduire des enseignants à réfuser de s‘investir dans ce processus 

pédagogique. 

La gestion de ce type de groupe peut se révéler en revanche très enrichissante. 

Les enseignants reconnaissent avoir entretenu une proximité plus grande avec 

chaque étudiant à force de s‘intéresser en pariculier à chacun. Certains élaborent des 

fiches de suivi individuelles. Ils connaissent mieux les niveaux et les besoins de 

leurs élèves par compétences. Enfin, la pédagogie différenciée apprend à 

l‘enseignant à être un ―animateur‖, c‘est-à-dire donner plus de responsabilités à 

l‘apprenant, à lui faire confiance sur ses capacités et stratégies d‘apprentissage. 

Quant aux étudiants, ils n‘apprécient pas toujours au début de se retrouver 

avec des collègues beaucoup trop forts ou trop faibles. Ils critiquent l‘inadaptation 

des exercices à leur niveau, ce qui peut engendrer une perte de motivation. 

Les débutants se découragent pendant les activités orales car ils ont tendance à 

vouloir écouter ce que les autres font ou à être gênés dans leur concentration par le 

travail en sous-groupes. 

Mais à l‘exeption des niveaux extrêmes dont les avis sont plus nuancés (A1 

débutants et C1) les étudiants apprécient tout à fait leur expérience : ils se sont 

familiarisés avec l‘apprentissage coopératif et collaboratif : le travail en autonomie 

et les nombreuses évaluations formatives complétées par un portfolio leur ont permis 

de prendre du recul sur leur propre apprentissage. Tous jugent positif de pouvoir 

travailler les compétences à des niveaux différentes en fonction de leur besoins. 

Les niveaux A2/B1 estiment souvent avoir fait des progrès plus rapides que 

dans une classe homogène car les plus motivés ont essayé de suivre les activités 

destinées à un niveau plus élevé et les étudiants d‘un niveau fort ont apprécié aussi 

de pouvoir jouer le rôle de tuteur pour leurs collègues en difficulté. 

En conclusion, on peut dire que cette pédagogie différenciée est très profitable 

aux étudiants quand deux niveaux sont gérés ensemble (A1/A2 ; A2/B1 ; B1/B2). 

Quand il y a de grands écarts entre les étudiants (A1, A2, B1, B2, C1), la 

différenciation pédagogique est surtout efficace pour les sous-groupes 

intermédiaires. Mais, globalement, les atouts compensent largement les faiblesses de 

cet enseignement-apprentissage. 
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WEB-BASED CONSTRUCTIVIST TEACHING ACADEMIC WRITING 
 

The given research, conducted within the framework of a pilot project 

involving 18 participants from Ukraine, Russia, the USA and Germany, is dedicated 

to a particular case of an online language-learning environment where human 

interaction is crucial to learning. Specifically, the research presented investigates 

ways of implementing the constructivist approach in moodle-skype-based academic 

writing teaching. It outlines how the constructivist approach can be implemented in 

Web-based academic writing teaching; characteristics of effective Web-based 

academic writing teaching materials, and a model for effective Web-based academic 

writing teaching. 

It is believed that learning environment, methods and materials can promote 

knowledge construction. Constructivism is considered to be a process where 

knowledge is constructed through individuals‘ own obtaining of knowledge; 

knowledge has meaning only in context [1, 3]. Hence, effective constructivist 

instructions comprise problem presentations in authentic context that require 

collaboration. These two principles constitute the footing of the methodology 

applied in the research. 

The teaching model elaborated includes the following: 

- learning and teaching tools (including skype and moodle with applications 

as the main working platforms, audio, video, visual and presentation tools); 

- teaching methods (those applied in the constructivist approach); 

- learning methods (audio-, visual- and kinesthetic-oriented exercises as 

means of individualization); 

- learning and teaching material. 

The course designed focuses on skills essential to effective academic writing 

which correspond to the following levels of formation of the written competence: 

A. Forming communicative intention of the student: 

- identifying the task; 

- distinguishing topic and task words. 

B. Internal (oral) formation of thoughts:  

- brainstorming the ideas; 

- preparing plans – templates and mind maps. 
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C. External (written) formation of thoughts:  

- writing an  introduction – writing a hook, writing a thesis;  

- building a paragraph – writing a topic statement, developing reasons, 

developing examples, developing supporting ideas; 

- giving and justifying opinions; 

- comparing and contrasting data; 

- describing cause and effect; 

- writing a conclusion - paraphrasing a thesis and summarizing ideas. 

D. Critical analysis: 

- proofreading 

- peer checking 

Each exercise has 5 stages: recognition, presentation, controlled practice, freer 

practice, production. Therefore, the exercises provide a possibility for recognition 

and production of the skills obtained.  

As a result of the research, the following essential criteria of teaching material 

were elaborated: 

1. Learner-centeredness. Learners work at their own pace and have freedom 

of choice of academic time, the number of visits to the Web site, pace, and 

frequency of working on exercises. 

2. Contextualized meaning and knowledge construction. Writing skills 

represented through various contexts and enriched with the use of multimedia tools. 

3. Opportunities for production. Learners engaged in activities that require 

meaningful interaction, critical thinking, and genuine language production. 

4. Efficient feedback. Learners receive versatile feedback about their language 

productions both from peers and from the instructor. 

5. Ongoing/periodic recycling. Participants utilized this Web-based tool for 

the revision of vocabulary items that had been learned and studied in class, and the 

tool provided multiple and spaced encounters with the language to be learned. 

The results gained will be integrated to improve the final product, i.e. 

Academic Writing Course, which will be made available to everyone under a private 

license for public use as a part of the ready-to-use online course at 

http://www.inted.com.ua. In our view, this course will be an important contribution 

to the professionalization of the rapidly growing live online teaching market. 
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PEER TUTORING PRACTICE AND ITS BENEFITS 
 

Peer tutoring is the process by which a pupil, with guidance from a teacher, 

helps one or more students at the same grade level learn a skill or concept. Put very 

simply, peer tutoring is students helping students. Peer tutoring offers one-on-one 

assistance for students having difficulties in a specific course.  

Nowadays, peer tutoring becomes more and more popular, in higher 

educational institutions of Europe and the United States of America. The American 

National Tutoring Association held the last ―Tutorpalooza‖ festival in 2009. 

Different peer tutoring programs and manuals for tutors, tutees and teachers have 

been elaborated, tutoring workshops created. 

Many teachers feel that they do not have enough time to work one-on-one 

with every student; while peer tutoring benefits both students and tutors. Students 

who need assistance benefit by getting help from tutors who have been successful (A 

or B) in a similar course and are in a unique position to help others learn the 

material. Tutors benefit by deepening their understanding of the material by learning 

how to communicate it to others. 

The tutor and student may, for instance, meet once a week and together they 

address difficulties the other student has encountered; it can also be an example of a 

class activity. 

Researches and studies (by John Fantuzzo, Lauren Heller, Charles Maher 

Debra Whorton and Joseph Delquadri) show that Classwide Peer Tutoring works for 

all students, including students who have problems paying attention, problems 

learning, and problems with emotions and behavior. It is helpful in reading, spelling, 

and writing. 

What is the teacher‘s, the professor‘s role? There are some general tips: 

- You have to explain and demonstrate peer tutoring and give your class time 

to practice tutoring before they do it for real. Two teachers can pretend to be a tutor 

and a tutee while the students watch. Show the class how to get into pairs quickly 
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and quietly, then pretend to go through a reading vocabulary. Then the students can 

practice or role-play. Teachers can give feedback to the students while they practice. 

- Teach students what good tutor and tutee behaviors are before starting 

Classwide Peer Tutoring. Explain how to tell their partners in a respectful way when 

they are wrong. Give them tips and demonstrate how not to get angry when another 

students tells them that they made a mistake. Research shows that practicing these 

behaviors will avoid many problems later. 

- Teach them how to keep track of their partner‘s right answers or their own. 

The tutees will then see that they are getting better over time. 

- Have students tutor with new information as soon as they have learned the 

old material. This way they will not get bored. 

Make sure that students have: someone to sit next to them and personally 

explain the work in a way that is just right for them—not too slow and not too fast; 

more opportunities to talk about what they are learning, to practice what they are 

learning, to read aloud, and to write; more opportunities to ask questions when they 

are confused, without fear of being embarrassed in front of the whole class; someone 

who can tell them right away whether their answers are right or wrong; and someone 

to help and encourage them to finish assignment. 

But the greatest benefit of classwide peer tutoring lessons is the possibility to 

learn how to work independently, control yourself and take responsibility for the 

other student‘s knowledge. Tutors usually receive additional points, and tutees 

receive knowledge. Teachers save their time, for they don‘t have to explain the 

material or check it with each student personally; it is very important in the case of 

teaching languages on non-linguistic departments of higher educational institutions 

of Ukraine. 

 

Ю. В. Романюк 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРНОЇ 

МЕХАНІКИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО 

ЧИТАННЯ НА ОСНОВІ ВЕБ-РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ 
 

За останні роки Інтернет ресурси стали одним із важливих засобів у 

навчанні іноземних мов, що використовується викладачами та студентами на 

аудиторних заняттях та під час самостійної підготовки студентів вдома.  На 
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сьогодні за основу представлення інформації у всесвітній мережі Інтернет 

обран гіпертекст. 

У структурі гіпертексту, на відміну від звичайного тексту,  мають місце 

ключові слова, які є візуально маркованими та називаються гіперпосиланнями. 

Саме завдяки гіперпосиланням навколо гіпертексту у віртуальній середі 

групуються інщі тексти. Семантично близькі частини гіпертексту формують 

тематичне ядро. Гіперпосилання можуть бути декількох видів, а саме: 

1) контактні (надають необхідну інформацію для зворотнього зв‘язку);  

2) бібліографічні (дозволяють ознайомитися з працями з конкретної 

тематики інших авторів);  

3) гіперпосилання на джерело інформації, котрим оперує автор 

гіпертектсу; 

4) навігаційні гіперпосилання (до яких належать перераховані заголовки 

усіх інформаційних одиниць гіпертексту);  

5) описові та ілюстративні гіперпосилання (приводять до опису 

конкретного явища). 

Ураховуючи інтертекстуальність гіпертексту, а саме наявність 

гіпертекстових посилань на зовнішні документи в Інтернет ресурсах, ми 

виділяємо специфічні навички та вміння професійно орієнтованого читання на 

навчальному веб-сайті та на інших веб-ресурсах, при сформованості яких 

майбутні фахівці з інженерної механіки мають володіти навичками та 

вміннями зрілого професійно орієнтованого англомовного читання з 

використанням Інтернет ресурсів.  

Треба відмітити, що процес навчання майбутніх фахівців з інженерної 

механіки професійно орієнтованого англомовного читання на основі веб-

ресурсів тісно пов‘язан з сформованістю у студентів інформаційної 

грамотності. У зв‘язку з розвитком нових інформаційних технологій та їх 

впровадження у повсякденне життя, стало актуальним питання формування 

саме інформаційної грамотності студентів. Поняття «інформаційна 

грамотність» ширше, ніж вміння користуватися комп‘ютером. Це є вміння 

працювати з інформацією. До інформаційної грамотності входять: 

1) вміння визначати джерело інформації та стратегію її пошуку; 

2) вміння аналізувати отриману інформацію, використовуючи 

різнопланові схеми, таблиці для фіксації інформації; 

3) вміння оцінювати інформацію з точки зору її достовірності, точності; 
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4) вміння розпізнавати потребу в додатковій інформації, отримувати її, 

якщо це можливо; 

5) вміння створювати нові інформаційні моделі об‘єктів та процесів з 

використанням схем, таблиць та ін.;  

6) вміння використовувати сучасні технології при роботі з інформацією; 

7) вміння працювати з інформацією індивідуально або в групі. 

Дослідивши складові інформаційної грамотності та ураховуючи 

інтертекстуальність гіпертексту, що є основою представлення інформації в 

Інтернет ресурсах, ми маємо зазначити, що специфікою навчання майбутніх 

фахівців з інженерної механіки професійно орієнтованого англомовного 

читання на основі веб-ресурсів є рівень сформованості у майбутніх фахівців з  

інженерної механіки інформаційної грамотності та наявність в аксіальному 

гіпертексті гіперпосилань на зовнішні документи в Інтернет ресурсах.  
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ТЕСТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

На думку багатьох дослідників, методистів та викладачів, одним з 

найбільш ефективних форм контролю при вивченні іноземної мови є тест, 

який відповідає цілям контролю та забезпечує ефективну реалізацію всіх його 

функцій. 

Лінгводидактичне тестування – підготовлений згідно з певними 

вимогами комплекс завдань, які пройшли попереднє випробування з метою 
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визначення якісних показників і дозволяють виявити ступінь мовної 

(лінгвістичної) та мовленнєвої (комунікативної) компетенції. Результати тесту 

піддаються оцінюванню за заздалегідь встановленими критеріями. 

Якісні лінгводидактичні тести мають бути валідними, надійними, 

повинні мати дискримінаційну здатність, практичність тобто доступність і 

посильність змісту тестових завдань, повинні бути економічними та простими 

в організації проведення та оцінювання відповідей. 

Серед переваг тестів слід відмітити їх надійність, якість завдання 

об‘єктивність підрахунку результатів, економічність перевірки, можливість 

одночасного контролю. До недоліків відносяться: можливість угадування, 

мимовільного запам‘ятовування, складність тестування продуктивних видів 

мовленнєвої діяльності, формулювання правильних варіантів у відповідях, 

невідповідність умовам реальної комунікації. А також, той факт, що 

розроблені методики мають на меті перевірити фактичні знання студентів, не 

враховуючи потенційних можливостей розвитку особистості, вони мають 

лише оцінювальний, а не прогнозуючий характер.  

 

Н. С. Саєнко 

доцент, кандидат педагогічних наук 

Національний технічний університет  України «КПІ» 

 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ 
 

Процес вдосконалення навчання іноземних мов студентів вищих 

технічних навчальних закладів (ВТНЗ)  повинен мати всі ознаки 

перманентного процесу, проте 2010 рік посідає особливе місце у цьому вимірі, 

оскільки в цьому році відповідно до міжнародних угод буде остаточно 

сформований Болонський простір і дієвими стануть всі вимоги Болонської 

Конвенції, які регламентують національне й міжнаціональне функціонування 

країн-учасниць в академічній сфері. Особливість іншомовної освіти у ВТНЗ 

Україні полягає в тому, що вона реалізується в умовах природного білінгвізму, 

коли студенти володіють одночасно українською і російською мовами ( 

політичний бік питання щодо статусу мов знаходиться поза проблематикою 

статті, автор спирається лише на результати опитування   9460 студентів  І 

курсу НТУУ «КПІ» за 2007-2009 роки). Такий подвійний попередній мовний 
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досвід можна розглядати як важливу позитивну передумову формування 

іншомовної комунікативної компетенції студентів, оскільки такий досвід є 

результатом інтеграції двох процесів: оволодіння мовою (acquisition), тобто 

інтуїтивне, підсвідоме засвоєння мови як засобу співіснування у соціумі, і 

вивчення мови (learning), під яким розуміють цілеспрямовану, свідому, 

плановану, зазвичай керовану ззовні, інтеріоризацію мовного змісту і 

досягнення мовленнєвих умінь. Безсумнівно,  для іншомовної освіти студентів 

ВТНЗ більш характерним є процес вивчення мови, оскільки навчальний процес 

здійснюється поза межами природного іншомовного оточення під час 

формально структурованої діяльності в умовах навчального закладу. Хоча слід 

зазначити, що широке застосування телекомунікаційних і комп‘ютерних 

педагогічних технологій, які привносять в навчання неоціненно важливу 

ознаку – інтеракційність, дозволяє створювати так зване фрагментарно-

природне мовне середовище, в якому досвід оволодіння першою/рідною і 

другою мовами стає також у пригоді. Це узгоджується з принципом 

плюрилінгвізму, на якому побудована «Програма з англійської мови для 

професійного спілкування» (2005) і який проголошено в Загальноєвропейських 

Рекомендаціях з мовної освіти (2003) як один з провідних підходів до навчання 

мов. Згідно плюрилінгвального підходу для студентів ВТНЗ більш важливим 

ніж знання окремих мов  виступає індивідуальний мовний досвід, в якому 

мови не сприймаються як окремі розумові блоки, а формують загальну 

множинна комунікативну компетенцію, в якій перша/рідна мова, друга мова й 

іноземні  мови переплітаються і взаємодіють. Особливого значення це набуває 

у міжнародному спілкуванні фахівців різних технічних галузей, коли жоден із 

співрозмовників не є носієм певної іноземної мови і використовує її лише як 

засіб комунікації з партнером, рідної мови якого він не знає. Наприклад, для 

професійного спілкування інженерів з Норвегії та Туреччини англійська мова 

виступає єдиним мовним засобом порозуміння. Метою для них є лише акт 

комунікації: передача й сприйняття інформації, розуміння думки 

співрозмовника. З такої точки зору плюрилігвальний підхід допускає 

спрощення використання мови на фонетичному, лексичному і граматичному 

рівні. Корисним також вважається широке застосування паралінгвістичних 

засобів (вираз обличчя, міміка, жести, проксеміка), широке використання 

спільного інтернаціонального запасу. Опора на інтернаціональну лексику 

особливо ефективна у професійному технічному спілкуванні, оскільки з трьох 
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лексичних пластів науково-технічних текстів – загальновживаний, 

загальнотехнічний, термінологічний – саме термінологічна лексика має 

найвищу кількість інтернаціоналізмів. В деяких спеціальностях, так, 

наприклад, в галузі інформаційної та обчислювальної техніки, комп»ютерних 

технологій, інтернаціональний характер мають до 73% лексичних одиниць 

термінологічного словника. Іншим дієвим засобом розкриття значення 

термінологічних, загальнотехнічних і загальнонаукових мовних одиниць, який 

узгоджується з плюрилінгвальним підходом, виступає аналіз етимології слів в 

опорі на контекстуальну здогадку, яка є результатом глибокого знання 

понятійного плану профільного тексту. Особливу ефективність вказані 

навички мають під час таких видів читання як ознайомлювальне, переглядове і 

пошукове. Маючи за мету зрозуміти основну лінію змісту (ознайомлювальне 

читання), прийняти рішення про необхідність і доцільність подальшого більш 

глибокого вивчення тексту (переглядове читання), знайти в тексті конкретну 

інформацію (пошукове читання) студенти старших курсів ВТНЗ, які вже 

мають достатньо глибокі й ґрунтовні фахові знання, опрацьовують великі 

масиви письмової оригінальної текстової інформації іноземною мовою та 

успішно виконують поставлені завдання спираючись: а) на ключові слова, 

якими виступають терміни, особливо  терміни інтернаціонального характеру; 

б) на понятійну базу спеціальності. При цьому студенти легко диференціюють 

іншомовне змістове наповнення в дихотомії «стара інформація – нова 

інформація» спираючись не на мовні знання, а на знання зі спеціальності. 

Проте застосування плюрилінгвального підходу слід розглядати не як 

тенденцію до спрощення у вивченні і використанні ІМ, а як шлях до 

розширення загальної мовної або плюрилінгвальної компетенції, складниками 

якої є всі мовні знання і весь мовний досвід студента. І чим більш глибокими 

будуть такі знання і більш розгалужений мовний досвід, тим більш високим 

буде рівень сформованості широкої комунікативної компетенції. 

Повертаючись до прикладу про спілкування англійською мовою інженерів 

різних країн, жоден з яких не є носієм цієї мови, слід пам»ятати, що 

обмежений лінгвістичний арсенал дає можливість обміну інформацією лише у 

вигляді констатації або номінації. Більшу цінність для креативного вирішення 

проблем галузі становить обмін думками, участь у дискусіях, круглих столах, 

обговореннях, що потребує високого рівня розвитку всіх видів мовленнєвої 

діяльності, глибокого оволодіння лінгвістичним компонентом мови  (знання  
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фонетичної системи, словника, синтаксису), сформованості соціолінгвістичної 

компетенції  та ін. 

 

А. Б. Сарієва  

Національний технічний університет України «КПІ»  

 
ВЖИВАННЯ ПРОЕКТНИХ МЕТОДИК У ВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ 
 

У світовій спільноті розвиваються процеси глобальної інформатизації 

всіх сфер суспільного життя. Сучасність пред'являє усе більш високі вимоги до 

вчення практичному володінню іноземною мовою в повсякденному 

спілкуванні і професійній сфері. Об'єми інформації зростають і часто рутинні 

способи її передачі, зберігання і обробки є неефективними. Використання 

інформаційних технологій розкриває величезні можливості комп'ютера як 

засоби вчення. Комп'ютерні повчальні програми мають багато переваг перед 

традиційними методами вчення. Вони дозволяють тренувати різні види мовної 

діяльності і поєднувати їх в різних комбінаціях, допомагають усвідомити 

мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні 

ситуації, автоматизувати мовні і мовні дії, а також забезпечують можливість 

обліку провідної репрезентативної системи, реалізацію індивідуального 

підходу і інтенсифікацію самостійної роботи студента.  Комп'ютерне вчення 

несе в собі величезний мотиваційний потенціал.  В даний час загальновизнано, 

що сучасна система освіти вступила з появою Інтернету, завдяки інтенсивному 

освоєнню можливостей нових інформаційних технологій, в нову фазу свого 

розвитку. У цьому контексті актуальним завданням стає вдосконалення 

дидактичної теорії вчення стосовно нових освітніх умов. Інформаційні 

технології дозволяють реалізовувати принципи диференційованого і 

індивідуального підходу до вчення. Як показує практичний досвід, що навіть ті 

вчаться, які на стандартному уроці відчувають себе невпевнено, або з 

небажанням виконують завдання, в комп'ютерному класі із задоволенням 

виконують роботу. Роль викладача тут більше тьюторськая, чим контролююча. 

Тому студент і викладач представляють не дві протилежні сторони, а 

працюють разом, пліч-о-пліч, просуваючись до досягнення загальної мети 

знанню. Також можна використовувати графічні можливості комп'ютера. Це 

особливо поважно при ознайомленні з новою лексикою, оскільки зображення 
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на моніторі дозволяє асоціювати фразу на іноземній мові безпосередньо з дією, 

а не з фразою на рідній мові. Вчення іноземній мові вимагає особово-

орієнтованого підходу більшою мірою, чим який-небудь інший учбовий 

предмет, оскільки індивідуальною, перш за все, є мова студента. Нові 

інформаційні технології (НІТ), і зокрема, можливості передачі по локальній 

комп'ютерній мережі або Інтернету текстовою, звуковою, графічною і 

відеоінформації створюють величезні можливості їх використання в 

педагогічному процесі. При проведенні нестандартних уроків комп'ютерні 

технології розкривають величезні можливості. Це використання Інтернет - 

форумів для спілкування з підлітками з різних країн, розвиваючих 

мультимедійних програм, комп'ютерних словників, фільмів і аудіовізуальних 

матеріалів в цифровому форматі, локальної мережі, дистанційного вчення, 

створення власних проектів. 

 Результатами використання нових комп'ютерних технологій є 

індивідуалізація вчення, підвищення мотивації студентів при вченні іноземній 

мові, посилення зворотного зв'язку студент-викладач, об'єктивність 

оцінювання знань, умінь і навиків(оскільки оцінювання результатів 

проводиться комп'ютером), полегшення збору статистики, виявлення слабких 

місць в знаннях і диференціація вчення, зміна структури зайнятості викладача, 

підвищення рівня успішності.  

Таким чином, використання комп'ютерних технологій розкриває нові 

можливості для вчення іноземній мові і дозволяє перейти на якісно новий 

рівень у викладанні.  

 

І. А. Свірепчук 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ДИСТАНЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, т.е. обучаемый 

отделен от обучающего расстоянием. Долгое время ведется поиск путей 

эффективного обучения на расстоянии. Наряду с печатными средствами для 

этих целей использовались возможности телевидения, аудио- и видеозаписи, а 

в последние годы – компьютерных технологий. Дело в том, что без 

систематической обратной связи с квалифицированным преподавателем 

подобные курсы, как правило, обречены на неудачу, несмотря на 
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разнообразные попытки придать им элементы развлекательности и 

коммуникативности. 

В последние годы университеты различных стран обратили внимание на 

то, что существует возможность использования компьютерных 

телекоммуникационных технологий для целей обучения на расстоянии, в том 

числе иностранным языкам. Обучение на основе компьютерных 

телекоммуникаций дает возможность: 

  оперативной передачи любой информации на расстоянии; 

  хранения этой информации в памяти в течение нужного времени, ее 

редактирования и т.д.; 

  интерактивности; 

  доступа к различным источникам информации, в том числе 

удаленным и распределенным базам данных; 

  организации совместных телекоммуникационных проектов, а также 

международных, электронных конференций, компьютерных аудио- и 

видеоконференций. 

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения 

зависит от четырех факторов: 

  эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, 

несмотря на то, что они разделены расстоянием; 

  используемых при этом педагогических технологий; 

  эффективности разработанных методических материалов и способов 

их доставки; 

  эффективности обратной связи. 

Кроме того, выделяется ряд характеристик, которые должны быть 

присущи любому виду дистанционного обучения иностранному языку, чтобы 

его можно было рассматривать как эффективное: 

1. Дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное 

планирование деятельности обучаемого; четкую постановку задач и целей 

обучения; доставку необходимых учебных материалов. 

2. Ключевое понятие образовательных программ дистанционного 

обучения – интерактивность. Курсы дистанционного обучения должны 

обеспечивать максимальную интерактивность между обучаемым и 
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преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, а 

также давать возможность группового обучения. Весьма важно 

предусматривать высокоэффективную обратную связь, чтобы обучаемые 

могли быть уверенными в правильности своих действий. Обратная связь 

должна быть оперативной, пооперационной и дающей внешнюю оценку. 

3. Важнейший элемент любого курса – мотивация. Для этого нужно 

применять разнообразные средства и приемы. 

4. Структура курса дистанционного обучения должна быть модульной, 

чтобы обучаемый имел возможность осознавать свое продвижение от модуля к 

модулю, мог бы выбирать любой модуль по своему усмотрению или по 

усмотрению преподавателя, в зависимости от уровня обученности. При этом 

следует заметить, что модули большого объема заметно снижают мотивацию 

обучения. 

5. Особое значение при обучении английскому языку имеет звуковое 

сопровождение, которое может быть реализовано при помощи сетевых 

технологий. 

Таким образом, методика дистанционного обучения имеет целый ряд 

положительных черт. Первая и, наверное, самая важная положительная черта – 

это возможность изучать иностранный язык, которая появляется у людей, 

ранее такой возможности, по какой-либо причине, не имевших. Например, на 

периферии. Другие положительные стороны дистанционного обучения – это 

оперативная передача любой информации на любое расстояние, доступ к 

различным источникам информации, многочисленные конференции через сеть 

по всему миру. Еще одной положительной стороной является гибкий график 

занятий, то есть обучаемый занимается когда ему это более удобно. Это 

значительно повышает процент успешности его обучения. 

Необходимо отметить, что у этой системы есть и ряд недостатков. 

Наиболее важным из них является форма контроля приобретенных знаний, т.к. 

результаты его не могут быть стопроцентно верными из-за отсутствия 

непосредственного визуального контакта. Между тем, дистанционная форма 

обучения служит неплохой альтернативой при отсутствии других вариантов. 
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О. В. Семида 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУРСУ ПРЕСИ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У контексті сучасних досліджень ЗМІ розглядаються не лише як засіб 

інформування, а й інструмент формування масової свідомості, поглядів, 

переконань, джерело культурологічної та соціолінгвістичної інформації. Така 

значимість масової комунікації у сучасному суспільстві зумовила 

використання матеріалів ЗМІ, зокрема преси, у навчанні іноземних мов.  

Дискурс преси   розглядається як особливий вид соціальної комунікації, у ході 

якої відбувається осмислення, відтворення та оцінка соціально значущої 

інформації або реальної дійсності. Він представлений сукупністю статей, для 

яких є характерними  певні граматичні, стилістичні, лексико-семантичні  та 

структурні особливості. Крім того, це автентичні іншомовні текстові 

матеріали, які дозволяють ознайомити студентів із культурними та суспільно-

політичними подіями в інших країнах. Залучення автентичних матеріалів 

підвищує мотивацію навчання та практичну цінність оволодіння іноземною 

мовою, оскільки відбувається звернення до джерела інформації, яким 

користуються носії мови.   

З усіх структурних компонентів статті (заголовок, підзаголовок, основна 

та заключна частини) заголовок відіграє чи не найголовнішу роль, втілюючи у 

собі інформативну, рекламну, маніпулятивну та номінативну функції статті. 

Він  є формально виділеним елементом структури тексту і має функціонально 

закріплену позицію ―над текстом і перед текстом‖. Тому робота над статтею 

починається із заголовка, його лексико-семантичних та граматико-

синтаксичних особливостей, що зумовлені необхідністю компресії інформації.  

Це сприяє розширенню загального і лінгвістичного кругозору, формуванню 

навичок пошуку та переробки інформації. При роботі із заголовками доцільно 

запропонувати студентам такі завдання: переклад заголовків, порівняння з 

українським варіантом заголовку статті, переклад заголовків з опорою на зміст 

статті, вгадування змісту статті за заголовком, написання власного заголовку 

до статті, встановлення зв‘язку між заголовком і ключовими словами статті.  

Особливо цінним матеріалом у вивченні іноземної мови є газетна 

лексика, для якої характерні метафори, фразеологічні одиниці, неологізми, 
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інтернаціоналізми та  запозичення. Робота з ними полягає у знаходженні 

відповідників та еквівалентів у рідній мові, визначенні культурологічних 

відмінностей. Вивчення кліше, фразеологічних одиниць та інших стійких 

словосполучень має на меті навчити висловлювати свої думки іноземною 

мовою й уникати калькувань. Подібні завдання підвищують лінгвістичну і 

соціокультурну компетенцію студентів та сприяють практичному оволодінню 

мовою. Наприклад, розуміння метафоричної номінації Ю. Тимошенко 

Marianne à la tresse вимагає від студентів знання деяких історичних фактів не 

лише з історії України, а й з історії Франції. У номінації проводяться паралелі 

між українською жінкою-політиком, лідеркою ―помаранчевої‖ революції і 

французькою Маріанною, символом Французької Республіки. Не лише їхня 

революційність, а й схожість зовнішнього вигляду (Маріанна у капелюшку, а 

лідерка ―помаранчевої‖ революції у косі) зумовила такі паралелі.  

Роізнотематичні матеріали  преси сприяють висвітленню сучасних тенденцій у 

суспільстві та допомагають зрозуміти культурні стереотипи. Статті містять 

проблемні питання, які можуть стати предметом обговорення.  

Загалом, лінгвістичне та тематичне багатство преси зумовлює цінність 

використання у навчанні іноземних мов та перекладу зокрема. Через 

насиченість мови газети лінгвістичною та екстралінгвістичною інформацією 

переклад газетного тексту є складним завданням. Це сприяє виробленню умінь 

і навичок на різних рівнях лексичних і граматичних трансформацій.  

 

О. С. Синекоп 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО 

ПИСЬМА У НЕМОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Процеси глобалізації сьогодення впливають на освітянський простір, 

зокрема на викладання іноземної мови у вишах. Навчання англомовного 

професійно-орієнтованого письма у немовних вищих навчальних закладах 

сприяє входженню в освітній простір студентів і готує їх до міжнародної 

співпраці, а також уможливлює процес обміну інформацією. 

Наша методика передбачає навчання наукового проблемно-тематичного 

повідомлення (НПТП / research paper) з використанням інформаційних 

технологій. Інтерактивне навчання англомовного письма, зокрема НПТП у 



 181 

немовних вищих навчальних закладах з використанням комп‘ютерних 

технологій, вирізняється власними принципами: 

 науковості, 

 доступності і посильності, 

 інтерактивності і соціальної взаємодії, 

 зворотного зв‘язку, 

 інтегрованості інформаційних технологій у процес начання письма 

та забезпечення цілісності навчання в аудиторний і позааудиторний час, 

 міжпредметних зв‘язків і професійно орієнтованого навчання, 

 комплексного поєднання різних  видів і типів вправ, 

 комунікативності, 

 інтегрованості навчання письма з іншими видами мовленнєвої 

діяльності, 

 систематичності й послідовності, 

 комбінації індивідуального і кооперативного навчання. 

 

І. О. Сімкова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИМ ДІАЛОГІЧНИМ МОВЛЕННЯМ 

СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

В сучасній методиці автори виділяють якісні/основні та 

кількісні/додаткові критерії оцінки усних іншомовних висловлювань з 

відповідними показниками, які взаємозв‘язані між собою. До найпоширеніших 

якісних показників оцінки усного діалогічного мовлення (ДМ) відносять: 1) 

відповідність ситуації/комунікативному завданню; 2) вживання специфічних 

мовленнєвих одиниць;  3) різноманітність діалогічних єдностей;  4)  мовна 

правильність. 

До головних кількісних критеріїв відносять: 1) вживання необхідних 

мовних і мовленнєвих засобів, характерних для певної ситуації мовлення; 2) 

обсяг висловлювання; 3) темп мовлення тощо [3 : 39].  

Професійно орієнтоване діалогічне мовлення (ПОДМ) майбутніх 

інженерів крім загальних критеріїв аналізується за такими критеріями, як 

ступінь професійної та функціональної адекватності висловлювань, наявність 
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характерних для іншомовного професійно орієнтованого мовлення мовних та 

мовленнєвих засобів  [2 : 151].  

Беручи до уваги дослідження провідних методистів (Г.С. Бадаянц; А.А. 

Миролюбов; С.Ю. Ніколаєва; О.П. Петращук, І.А. Рапопорт, І.Д. Салістра, Н.К. 

Скляренко), у відборі критеріїв оцінки рівня навичок і умінь ПОДМ студентів 

інженерних спеціальностей (ІС) слід враховувати позамовні особливості певного 

виду діалогу, в нашому випадку, професійно орієнтованого діалогу-дискусії 

(ПОДД) (уміння ―препарувати‖ факти і явища, що мають місце в професійній 

діяльності, уміння оперувати аксіомами і загальновизнаними істинами тощо).  

Виходячи з викладеного вище, було відібрано наступні критерії 

оцінювання рівня володіння усним ПОДМ, а саме ПОДД, для студентів IV 

курсу:  

1) відповідність ситуації і комунікативному завданню;  

2) реактивність/ініціативність;  

3) аргументованість;  

4) вживання специфічних мовленнєвих засобів характерних для  ПОДД; 

5) мовна правильність.  

Розглянемо кожний із вищезгаданих критеріїв оцінки навичок і вмінь 

ПОДД. 

Критерій «відповідність ситуації і комунікативному завданню» виступає 

одним із провідних. Під відповідністю висловлювання 

ситуації/комунікативному завданню, слідом за К. Брамфітом, ми розуміємо 

реалізацію студентами ІС комунікативних намірів та комунікативних завдань у 

певній мовленнєвій ситуації [5 : 76-84].   

«Реактивність/ініціативність» є важливим критерієм оцінки навичок 

ПОДМ на основі ДД, оскільки володіння ДМ передбачає двосторонню 

мовленнєву активність й ініціативність. Щоб добитися ефективної комунікації, 

студенти повинні вміти ініціативно розпочинати діалог, реагувати на репліки 

співрозмовника і спонукати його до продовження розмови [1 : 20-37; 4 : 17-35]. 

«Аргументованість» виступає одним з найвагоміших критеріїв оцінки 

навичок вмінь ПОДМ на базі ДД, оскільки є характерною особливістю цього 

виду діалогічних висловлювань. Аргументованість є необхідною ознакою 

ПОДД, оскільки під час обговорення спірного питання учасник дискусії повинен 

презентувати свою думку, навести аргументи «за» і «проти» з теми, що 

дискутується. 
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Критерій «вживання специфічних мовленнєвих засобів характерних для  

ПОДД» передбачає володіння студентами вміннями добирати і застосовувати 

мовленнєві засоби (кліше, фразеологізми тощо) притаманні ПОДД в достатній 

кількості та адекватно професійно орієнтованій ситуації. Тобто цей критерій є 

показником знань студентами особливостей ведення ПОДД, а також їх 

використання під час дискусії в певній професійно орієнтованій ситуації.     

Критерій «мовна правильність» визначає підрахування лише таких 

комунікативно-значущих помилок, що заважають розумінню висловлювання, як 

граматична неграмотність, фонетична неточність, недостатнє лексичне 

наповнення висловлювання, неадекватний добір лексичних одиниць.  
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WRITING: IS IT BORING? 
 

Nobody argues that language knowledge is very important nowadays. It is not 

only reliable basis for better communication. Today it is the source of technological 

progress as it enables rapid exchange of information and research of common global 

problems. 

The development of language skills aims at active expansion of students‘ 

proficiency in English. Language classes at a higher school always make use of the 
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texts of specific professional areas (architecture, business, civil engineering, 

electronics, environment, management, etc. However, teaching/learning ESP 

includes much more than the teaching of English through specific material and 

content. Teaching ESP combines development of  linguistic skills  together with the 

acquisition of specific information.  

Teaching language for specific purposes is determined by different – 

professional, social and other needs of the learner. Therefore English for specific 

purposes (ESP) includes specialized programmes which are designed to develop the 

communicative students‘ skills –listening, speaking, reading and writing in a 

specialized field of science, work or technology. 

There are numerous projects (individual tasks) by means of which teachers are 

able to involve their students in real-world, interesting activities that will open them 

the doors to the big world. One example is a collaborative writing project or written 

group communication project- an excellent way to integrate all above-mentioned 

activities and to improve them by working in groups. Ede (2001) points out that 

many professionals such as engineers, chemists or psychologists often write 

collaboratively, especially for projects that require team work and group analysis. 

Students should be aware of this real life practice of collaborative writing so they 

will not see this classroom activity as merely ―school work‖ but rather as something 

they will apply in their future careers (Ede, 2001). 

At the first stages of learning writing students face a lot of difficulties and 

doubts when trying to compose a piece, that is why many of them consider the 

writing  a daunting and boring activity. 

The main language teacher‘s task is to encourage the student to attend the 

classes, be active during them, to make students interested in writing by involving 

them in real-world and interesting activities, provide them with the opportunity to 

interact in groups, to share their ideas, and to help each other deal with specific 

problems. Besides, group work usually brings personal satisfaction, self-confidence, 

gives students a chance to be creative and imaginative through assignments such as 

revising a story or changing its ending and their motivation and enthusiasm also 

increase when they make their contribution and ideas in the written product. 

Such activity is profitable as it makes student think and share his or her ideas 

expressing them in English. To reduce fear and stress written activity has a lot of 

advantages: writing exercise encourages students to freely express their opinions on 

any topic and ―to voice on paper what they might not feel comfortable saying out 
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loud‖ (A. Mathers, 2005). One of the most important advantages is that students are 

taught to feel the time as their  written activity is usually limited with definite time 

frames ( 5 minutes‘, 10 minutes‘ activity) that with no doubt will bring benefits in 

their study especially while passing examinations which require students to write 

timed assignments. 

The aim of teaching ESP while writing is to develop both linguistic and 

professional students‘ skills and abilities as well as their knowledge and competence. 

 

О. П. Снєжик 

кандидат філологічних наук 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

LA CLASSE DE LANGUE COMME ESPACE INTERACTIONNEL 
 

Le Cadre européen commun de référence (CECR) définit son approche 

comme une "perspective actionnelle"  [CECR 2000, p.15]. Nous montrerons ici 

comment la perspective actionnelle, et surtout interactionnelle, invite à ouvrir la 

classe de langue sur l'extérieur et comment cette ouverture peut permettre de faire 

évoluer la relation entre enseignant et apprenants. 

Le CECR définit comme suit la perspective actionnelle: «La perspective 

privilégiée ici est [...] de type actionnel en ce qu‘elle considère avant tout l‘usager et 

l‘apprenant d‘une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches 

(qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement 

donnés, à l‘intérieur d‘un domaine d‘action particulier. Si les actes de parole se 

réalisent dans des activités langagières, celles-ci s‘inscrivent elles-mêmes à 

l‘intérieur d‘actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine 

signification. Il y a «tâche» dans la mesure où l‘action est le fait d‘un (ou de 

plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) 

dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé» [Ibidem]. Au centre de cette 

définition se trouve la tâche, définie comme une action menée par des acteurs 

sociaux avec une visée spécifique dans des circonstances précises. En mettant non 

plus la communication langagière, mais l'action au cœur même du Cadre, le Conseil 

de l'Europe réoriente les objectifs et la méthodologie de l'enseignement des langues. 

Au niveau de la politique linguistique, il s'agit certes toujours de permettre aux 

citoyens européens de communiquer entre eux lors de rencontres ponctuelles, mais 

surtout il s'agit d'en faire des personnes capables d'agir dans une langue étrangère. 
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Ces personnes doivent être en mesure de réaliser (ensemble) des tâches qui ne sont 

pas exclusivement langagières, elles doivent pouvoir étudier, travailler... vivre dans 

des contextes linguistiques variés.  

C. Puren, dans une analyse de l'évolution des méthodologies conclut que dans 

la perspective actionnelle, "on va considérer [...] que tout élève doit être préparé à 

étudier en partie en langue étrangère, à aller suivre une partie de son cursus 

universitaire à l‘étranger, à faire une partie de sa carrière professionnelle dans un 

autre pays" [Puren 2007] ou en langue étrangère dans son propre pays.  

Outre cet aspect politique, nous retiendrons comme primordiale l'intégration 

de l'activité langagière dans une tâche qui, d'une part, dépasse la simple utilisation de 

la langue et, d'autre part, s'inscrit dans un contexte social bien défini qui lui donne sa 

pleine signification.  

Sur ce dernier point, le Conseil de l'Europe suit les récentes théories des 

philosophes du langage [Jacques, 1985; Grillo, 2000] qui placent les interactions 

sociales au centre de toute communication: la réalisation de toute tâche et de toute 

activité langagière qui lui est liée dépend des interactions sociales dans le cadre 

desquelles elle a lieu. Autrement dit, c'est la relation interpersonnelle qui définit 

principalement l'utilisation de la langue: «À y regarder de près, l'aptitude à la 

communication […] réclame encore et surtout une compétence communicationnelle 

qui garantit l'adéquation des actes accomplis relativement à la relation engagée. Par 

où il devient clair que la spécification du vouloir-dire […] s'effectue elle-même sous 

contrainte relationnelle» [Grillo 2000, p.257]. 

Au plan didactique, tout cela a des implications que l'on ne saurait ignorer. 

L'enseignant devrait proposer à ses apprenants des tâches demandant certes un 

recours à une ou des activités langagières, mais pouvant également dépasser celles-

ci. De plus, il devrait veiller à ce que ces tâches s'inscrivent dans une véritable 

relation sociale demandant une réelle implication du sujet. Il s'agit est en effet, 

comme dans le long terme, de permettre à l'apprenant, pensé comme "acteur social", 

de faire quelque chose en utilisant la langue qu'il est en train d'apprendre. 

Cette vision des choses remet en cause la plupart des activités proposées 

habituellement à l'apprenant car celles-ci restent trop souvent des activités visant 

exclusivement une utilisation de la langue à des fins d'apprentissage hors de tout 

contexte social réel. 

«Une classe de langue est un espace communicationnel où interagissent deux 

ou plus de deux personnes, qui ont établi entre elles un contact didactique. Le contrat 
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didactique implique que l‘un ou plus d‘un des participants se sente(nt) 

responsable(s) de rendre possible l‘acquisition de la langue étrangère par les autres 

participants. Quant un tel contrat didactique est mis en œuvre, les évènements 

communicationnels sont institutionnalisés, ce qui signifie qu‘ils présentent les 

caractéristiques d‘un rituel et sont perçus et définis comme tels par les participants» 

[Pallotti 2002]. 

Cette définition de G. Palotti part de l‘idée que la classe est un objet social, 

une réalité éducative qui fait partie d‘une institution, à propos de laquelle on peut 

parler d‘«espace communicationnel» non seulement en termes d‘espace physique de 

« salle de classe », mais aussi en tant que réseau d‘interactions [Bertocchini, 

Costanzo 2009, p. 24]. Ces interactions ont lieu entre des sujets qui ont des rôles 

définis par l‘institution sur la base de « règles » qui fixent des routines, des 

« rituels ». Mais le contrat rituel dont parle G. Pallotti reste la plupart du temps 

implicite et les élèves n‘en ont pas conscience. Pour qu‘il y ait une prise de 

conscience de la nécessité du travail coopératif que ce contrat comporte, il faut 

l‘expliciter en tant que « contrat pédagogique ou d‘apprentissage » qui fixe des 

« règles du jeu » négociées, partagées et acceptés, entre apprenants et enseignants 

[Bertocchini, Costanzo 2008, p. 24-25]. 

Et il faut aussi que l‘enseignant prenne conscience que, dans ce contrat, il va 

assumer tour à tour différents rôles : facilitateur d‘apprentissage, lorsqu‘il exerce sa 

fonction de négociateur, de guide, de médiateur culturel ; animateur, lorsqu‘il gère 

de manière efficace les activités de la production orale ou écrite : débats, jeux de 

langue et d‘écriture, théâtre ou sketchs etc. ; expert lorsqu‘il donne des explications 

sur l‘utilisation de la langue, répond aux questions, évalue ; technicien lorsqu‘il 

utilise la technologie, du DVD au tableau blanc interactif, ou bien lorsqu‘il exploite 

de manière constructive les possibilités d‘internet en assumant le profil de 

l‘enseignant « pronétaire » [Rosnay 2005]. 

Un enseignant capable d‘assumer la différenciation des rôles en fonction des 

activités envisagées a aussi de meilleures chances d‘arriver à motiver étudiants, car 

on sait bien que si un étudiant trouve un travail intéressant, il s‘y investit volontiers. 
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ТИПОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 
 

Відповідно до функціональної типології перекладу, можна виділити два 

головні типи в його класифікації: художній і інформативний (тобто технічний) 

переклад. 

Технічний переклад орієнтований на максимально точну передачу 

інформації. В межах даного типу переклад може бути розділений на безліч 

спеціалізованих видів, обумовлених сферою діяльності, до якої стосується 

текст, - це переклад текстів хімічних, біологічних, фізичних і т.д., переклад 

текстів журнальних, а також зі сфери інформаційних технологій і багато чого 

іншого. 

Швидкий розвиток техніки й технологій призвів до появи нових термінів 

і визначень. Іноді фахівцеві, що здійснює технічний переклад, доводиться 

проводити своєрідну «дослідницьку роботу», щоб нові технічні поняття, які ще 

не були описані в рідній мові, не втратили в тексті свого первісного змісту. 

Але навіть із загальновживаною лексикою можуть виникнути проблеми. 

Приміром, одним із найбільш типових питань сучасного перекладача 

здійснюючого технічний переклад – вибір вірного терміну. Найчастіше одному 

англійському терміну відповідає ряд українських. Приміром, switch може бути 

перекладено як вмикач, перемикач, комутатор. Свідомий вибір терміна при 

перекладі може гарантувати лише гарне знання самого предмету перекладу. 

Адже завдання перекладача полягає в тому, щоб отриманий переклад був 

одночасно і точним, і зрозумілим фахівцям. 

Тому багато технічних перекладачів мають, крім лінгвістичної, технічну 

освіту. А якщо ні, то результат такого технічного перекладу повинен бути 

перевірений і відредагований фахівцем у тій сфері, до якої стосується текст 

перекладу.  У випадку ж коли текст перекладає фахівець з певної сфери, може 

виникнути інша проблема - недостатньо гарне знання потрібної іноземної 

мови, найчастіше це стосується знання граматики. Більше того, дуже часто в 

перекладачів з технічною освітою існують проблеми з рідною мовою.  

В основі технічного перекладу лежить формально-логічний стиль, який 

характеризується точністю, не емоційністю і безособовістю. Але це не всі 
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вимоги до наукового стилю, якого необхідно дотримуватися при перекладі 

технічної літератури. 

Науковий стиль має ряд загальних рис, та мовних особливостей, що 

проявляються незалежно від характеру наук (природничі, точні, гуманітарні) і 

жанрових відмінностей (монографія, наукова стаття, доповідь, підручник і 

т.д.), що дає можливість говорити про специфіку стилю в цілому. До таких 

загальних рис належать: 1) попереднє обмірковування висловлювання; 2) 

монологічний характер висловлювання; 3) суворий відбір мовних засобів. 

Є ще одна проблема, з якою неодмінно зустрінеться перекладач 

технічної літератури –  це різні вимоги до скорочень і абревіатур у тієї чи 

іншої країни. Наша країна дотримується ДСТ, у інших же країнах вимоги 

менш суворі, а, отже, виникають додаткові труднощі при перекладі. 

Абревіації можуть зазнати будь-які частини мови, наприклад assembly – 

assy, without – w/o, weight to volume – w/v і так далі. Деякі з скорочень можуть 

мати по кілька десятків значень.  

Сфера технічного перекладу настільки поширена і має низку 

нерозв‘язаних питань, дослідження її типології все ще є актуальним завданням 

сьогодення.  
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МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

З розширенням міжнародних звя‘зків України та її інтеграцією до 

світової спільноти усе більше уваги приділяється вивченню іноземних мов. 

Поступово викладач з основного джерела інформації перетворюється на 

організатора та керівника самостійної роботи студентів. Це потребує пошуку 

більш ефективних засобів навчання, які б виконували у навчальному процесі 

такі функції: інформуючу, формуючу, систематизуючу, контролюючу та 

http://englishua.com/
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мотивуючу. Таким вимогам можуть відповідати новітні комп‘ютерні засоби 

навчання, до яких належать електронні посібники, мультимедійні курси, 

тренінгові програми та ін. 

Дистанційне навчання — це універсальна форма навчання, що базується 

на використанні широкого спектра традиційних, нових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій та технічних засобів; форма самоосвіти, при 

якій, навчальний процес повністю забезпечується науково-методичними 

матеріалами. 

Сучасні технології дистанційного навчання можна умовно розділити на 

три великі категорії:  

 неінтерактивні (друковані матеріали, аудіо-, відеоносії),  

 засоби комп'ютерного навчання (електронні підручники, комп'ютерне 

тестування і контроль знань, новітні засоби мультимедіа),  

 відеоконференції — розвинуті засоби телекомунікацій на 

аудіоканалах, відеоканалах і у комп'ютерних мережах. 

Педагогічні методи і прийоми, які використовуються при дистанційному 

навчанні, можна класифікувати так:  

 методи навчання за допомогою взаємодії слухача з освітніми 

ресурсами при мінімальній участі викладача і студентів;  

 методи індивідуалізованого викладання і навчання (взаємини одного 

студента з одним викладачем чи одного студента з іншим студентом).  

 Традиційні методи, в основі яких лежить надання студентам 

навчального матеріалу викладачем чи експертом; 

 методи, для яких характерна взаємодія між усіма учасниками 

навчального процессу (проведенням навчальних колективних дискусій і 

конференцій).  

Особливістю для дистанційного навчання іноземних мов є непрямий 

опосередкований характер процесу спілкування між викладачем і студентом, 

яке здійснюється через комп‘ютерні комунікації.  

Одним із перспективних напрямків роботи в системі дистанційного 

навчання іноземних мов є інтегрований підхід до вирішення основних завдань, 

які поєднують у цій системі: комплекс технологій з високим дидактичним 

потенціалом і телекомунікаційну технологію; комп‘ютерне навчання 

іноземних мов, технологію мультимедіа та методи інтенсивного навчання 
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іноземних мов. 
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СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ – МЕДИКІВ 

ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ 
 

Читання, як вид мовленнєвої діяльності, відноситься до рецептивного 

виду: під час читання відбувається розпізнавання готових мовленнєвих знаків 

та їх осмислення. 

Тобто, читання - це вміння, яке складається з компонентів:  

а) вміння співвідносити зорово-графічні образи зі звуками і 

звукосполученнями;   

б) вміння зв‘язувати зорові та звукомоторні образи з їх значенням.  

Задачі рецептивного розумово-мовленнєвого процесу читання як 

складної діяльності спрямовані на вилучення, переробку та переосмислення 

інформації, сприйнятої зоровим каналом. Ці задачі складаються з трьох 

компонентів:  

1) сприймання графічних комплексів та їх перекодування;  

2) розуміння фактичної інформації мовленнєвого повідомлення;  

3) осмислення отриманої інформації[2]. 
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У цьому контексті професійно спрямоване читання спрямоване на 

вилучення інформації професійної направленості, у нашому випадку- 

медичної. У наш час для широкого загалу доступні звіти наукових 

конференцій, фахові видання, матеріали, розміщені на сторінках Internet, а 

також інформація з інших джерел, пов‘язана з професійною діяльністю.   

Щодо навчання стратегіям професійно спрямованого читання у 

медичному ВНЗ,  студенти починають навчання на першому році навчання ІМ 

з різним ступенем сформовані навичок та вмінь читання рідною та ІМ, які 

переносяться на професійно спрямоване  читання та розвиваються далі. Рівень 

знань студентів в цілому коливається від рівня «pre-intermediate» до 

«advanced». Вміння користуватися стратегіями читання відносяться до тих 

вмінь, яким необхідно планомірно та систематично навчати, а потім розвивати. 

Стратегії читання змінюється в залежності від виду читання. Так, наприклад, 

пошук додаткової інформації з англомовного джерела при підготовці реферату 

та подальше її вивчення пов‘язані з різними видами читання:  

1) вибіркове читання для перевірки наявності матеріалу на певну тему; 

2) ознайомлювальне читання для ознайомлення, швидкого перегляду 

тексту, щоб мати загальне враження, про що йдеться; 

3) вивчаюче читання для глибокого проникнення в його зміст[3]. 

Над формуванням і накопиченням навичок та вмінь, які пов‘язані з 

використанням  стратегій читання, студенти і викладачі працюють на кожному 

занятті ІМ, а результативність такої роботи перевіряється за допомогою 

тестування вмінь професійно спрямованого читання.  

Необхідно відмітити наявність великої кількості класифікацій стратегій 

читання: когнітивні, метакогнітивні, компенсаторні і соціальні , загальні і 

комунікативні, метакогнітивні, когнітивні і соціальні/афективні[1]. 

До когнітивних стратегій, якими студенти, користуються для розуміння 

нової інформації і для пригадування вже знайомої відносяться: 

 перечитування тексту декілька разів: перший раз для того, щоб 

зрозуміти, про що йдеться мова в тексті, другий раз – щоб визначити підтеми, в 

третій раз для того, щоб зрозуміти текст в деталях; 

 швидке розуміння ідеї забезпечується вибірковим читанням; 

 слід мінімізувати перекладний метод навчання, який вважається 

застарілим; 
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Компенсаторні стратегії, які допомагають розвивати готовність долати 

дефіцит своїх знань англійської мови, складають: 

 використання лінгвістичних ключів для розуміння професійно 

орієнтованого тексту( інтернаціональні слова, суфікси); 

 використання нелінгвістичних ключів, які можна знайти в аналізі 

тексту, структурі тексту, фонових знаннях, графічному матеріалі, таблицях, 

зносках, ін. 

Наступну групу стратегій складають метакогнітивні стратегії. Цей тип 

стратегій дає можливість студентам регулювати процес навчання професійно 

орієнтованого читання, а також оцінювати себе в процесі оволодіння цим 

видом мовленнєвої діяльності: 

 пригадування вже відомого матеріалу у зв‘язку з новим матеріалом, 

для чого використовують ―мозковий штурм‖; 

 постановка цілей та задач, також терміну їх досягнення; 

 самоуправління, яке пов‘язане зі стратегією самооцінки; 

 забезпечення оптимальних фізичних умов. 

Оптимально протягом двох років студенти повинні здобути навички та 

вміння професійного читання до такої міри, аби після закінчення ВНЗ вони 

могли здати кандидатські вступні іспити та кандидатський мінімум іноземною 

мовою( до якого входить робота з джерелами іноземною мовою, зокрема 

перевіряються навички читання). Врахування вищенаведених стратегій 

дозволяє викладачам розробляти комплекси вправ для перевірки навичок 

читання медичних текстів для студентів- медиків, результатом чого стало 

видання серії методичних рекомендацій по роботі з професійними текстами.  
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КОМБІНОВАНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ - КРОК ДО МОДЕРНІЗАЦІІ 

ОСВІТИ 
 

Процеси глобалізації та стрімкого технічного розвитку вимагають 

реорганізації  та оновлення традиційної системи освіти згідно сучасних 

стандартів. У зв‘язку з цим виникає необхідність розбудови процесу навчання, 

зорієнтованого на особистість студента, його індивідуальність, знання і 

самосвідомість. Широке використання Інтернет - технологій протягом 

останнього десятиріччя зумовило  впровадження в систему освіти нової форми 

навчання – дистанційної. Паралельне існування традиційного навчання та 

нового дистанційного зумовило їх подальше взаємопроникнення та 

вироблення нової «комбінованої системи», яку можна розглядати як різновид 

організації очної форми навчального процесу. Зараз детальніше зупинимось на 

кожній із цих форм. 

 

 

  

 

Традиційна форма навчання передбачає керівну роль викладача, 

грунтується на передачі знань від викладача до студента, сприяє 

раціональному використанню часу, послідовному, систематичному вивченню 

матеріалу. Однак така форма навчання здебільшого розрахована на  середній 

рівень володіння іноземною мовою в групі, де викладач  просто не має змоги 

«пристосовувати» навчальний  матеріал  відповідно до індивідуальних 

можливостей кожного.  Крім того, сучасний навчання вимагає переходу  від 

інформаційної орієнтації до особистісної, оскільки  саме особистісно-

орієнтоване навчання забезпечує перетворення студента з пасивного 

спостерігача, який засвоює знання, на активного діяча навчального процесу. 

Прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням 

особливостей інформаційного суспільства зумовлює потребу в індивідуальній 

роботі студента та впровадженні дистанційної форми навчання. 

Форми 

навчання 

Традиційна Дистанційна 

Комбінована 
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Дистанційне навчання - індивідуалізований процес передання і засвоєння 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 

учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

У другій половині 20-х років систему індивідуалізованого 

навчання(популярна на той час в країнах Заходу під назвою «дальтон-план»)  

намагалися впровадити і в радянській школі.  Основні його ідеї було втілення в 

лабораторно-бригадній системі навчання, за якої створювали так звані 

«лабораторії» , учнів поділяли на невеликі групи-бригади. Училися вони за 

спеціальними підручниками, виконуючи складені вчителем тижневі, місячні 

«робочі завдання» з кожного навчального предмета. Тоді така систем не 

виправдала себе, оскільки основним її недолік простежувався у  швидкому 

переході однієї системи в іншу, різкій  заміні однієї форми навчання іншою. 

Враховуючи минулі помилки, модернізація та перехід системи на нову 

форму навчання на сучасному етапі повинен здійснюватись поступово, 

відповідно до загальних тенденцій техніко-технологічного, економічного й 

соціогуманітарного розвитку країни. Комбіноване навчання є  саме тією 

перехідною ланкою між  старим традиційним та істотно новим дистанційним 

навчанням, оскільки  не тільки підготує грунт для  ефективного впровадження 

нової форми в систему освіти в майбутньому, а й сприяє оптимізації 

навчального процесу на даному етапі. 

Комбінована модель навчання - це модель використання розподілених 

інформаційно-освітніх ресурсів в стаціонарному навчанні із застосуванням 

елементів асинхронного й синхронного ДН. Практикується як елемент 

стаціонарного навчання при проведенні аудиторних занять і в самостійній 

роботі студентів. Ідея застосування елементів асинхронного й синхронного ДН 

при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину навчальних 

дисциплін (або дисципліни) студенти (слухачі) освоюють у традиційних 

формах навчання (стаціонарній або заочній тощо), а іншу частину дисциплін 

(або дисципліни) - за технологіями мережевого навчання. Переваги змішаного 

навчання залишаються тими, що ї і дистанційному: 

1. двостороннє спілкування 

2. активне залучення студента  у навчальний процес; 

3.  наявність  чіткого контролю з боку викладача 
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4. особиста-орієнтованість та індивідуальність навчання. 

На сьогоднішній день майже усі вищі навчальні заклади США можуть 

запропонувати дистанційну форму навчання. Спілкування та отримання знань 

за допомогою комп‘ютера для більшості студентів США стало буденною 

справою. На даний момент в Україні  вже оцінила переваги дистанційної 

освіти і активно впроваджують її в систему навчальних закладів. Проте, як 

істотно нова система, введення дистанційного навчання повинно відбуватися 

поетапно, починаючи із комбінованої форми навчання – проміжної ланки між 

традиційною та дистанційною освітою. 
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А. М. Тищенко  

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Образование, как одна из важнейших сфер человеческой деятельности, 

обеспечивающая формирование интеллектуального потенциала общества, в 

настоящее время в Украине находится на пути перемен. В систему 

образования привлекают современные информационные и коммуникационные 

технологии, основанные на компьютерных сетях. Появление компьютерных 

сетей заставляет критически пересмотреть способы преподавания 

иностранных языков, так как коммуникационные технологии развиваются 

гораздо быстрее, чем возможности их использования в образовательных целях. 

Поэтому разработка различных моделей коммуникационных технологий, 

которые могут использоваться для изучения иностранных языков, является 

насущной проблемой. 
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Бурное развитие информатики и информационных технологий ставит 

перед образованием проблему использования новых технических средств, 

совершенствования образовательных методик. Перед учеными и педагогами 

стоит задача оптимизации объективного процесса информатизации 

образования. Таким образом, мы должны ориентироваться на информатизацию 

процесса обучения, активное использование возможностей, представляемых 

информационными технологиями.  

Среди разнообразных возможностей информационных технологий 

наиболее адекватными современному образовательному процессу, на наш 

взгляд, являются следующие педагогические технологии: метод проектов, 

личностно-ориентированное обучение, деятельностный подход и 

дистанционное образование. С точки зрения педагогической практики, именно 

мультимедийное сопровождение практических занятий по изучению 

иностранных языков позволяет в полной мере раскрыть педагогические и 

дидактические функции этих методов, реализовать заложенные в них 

потенциальные возможности. 

Мультимедийное оборудование, как вид информационных технологий, 

позволяет осуществить серьезные изменения в процессе изучения 

иностранных языков, так как оно:  

 значительно расширяет возможности представления учебной 

информации;  

 мотивирует изучать иностранный язык и вовлекает студентов в 

учебный процесс;  

 намного расширяет набор применяемых учебных задач;  

 позволяет качественно изменить контроль над деятельностью 

студентов;  

 обеспечивает гибкость управления учебным процессом. 

Некоторые специалисты в области образования считают, что 

использование новых информационных технологий в учебном процессе ведет 

к радикальным изменениям только в одной подсистеме образования - 

технологической, а другие его подсистемы существенно не изменяются. 

Однако анализ развития образования в современном мире показывает, что 

использование новых информационных технологий только в том случае ведет 

к решению острых проблем современного образования, когда развитие 
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технологической подсистемы образования сопровождается радикальными 

изменениями в остальных подсистемах: педагогической, организационной, 

экономической, методологической и других. Таким образом, новые 

технологии только тогда могут быть эффективны в образовании, когда они не 

вписываются в уже существующую образовательную систему, а входят как 

элемент в новую систему образования. 

Литература: 

1. Роберт И. В. Современные информационные технологии в 

образовании. - М.: Наука-пресс, 2007. 
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О. В. Хазова,  Н. М. Нечай  

Нацiональний гiрничий унiверситет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У НАВЧАННI АНГЛIЙСЬКОЇ МОВИ В 

УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ 
 

Навчання іноземним мовам у ВНЗ на сучасному етапі передбачає, перш 

за все, розвиток комунікативної компетенції студентів, навичок професійної і 

міжкультурної комунікації та використання іноземної мови як інструменту цієї 

комунікації. Також, система вищої освіти сьогодні вимагає від викладача 

зміщення акцентів у бік стимулювання індивідуальної та групової 

дослідницької діяльності студентів, розвитку критичності та креативності 

мислення, навичок самонавчання. Виникає проблема передачі великих обсягів 

професійних знань в умовах обмеженості часу навчальних занять та 

спроможності студентів засвоювати необхідну інформацію. Сукупність 

вищеназваних факторів обумовлює потребу в нових,  нестандартних  підходах 

до організації навчального процесу. 

Одним із ефективних засобів організації аудиторної та індивідуальної 

роботи студентів може стати інтеграція інформаційних технологій у 

навчальний процес, що, згідно сучасних досліджень, сприяє розвитку 

індивідуальних навчальних траєкторій, підвищує мотивацію, робить процес 

навчання більш багатогранним. 

Дві основних групи Інтернет технологій - засоби синхронної та 

асинхронної комунікації - відкривають цілий спектр можливостей для 
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включення в навчальний процес елементів  реальної комунікації (уроки-

проекти, спільні дослідження зі студентами з інших країн, обговорення теми з 

компетентним спеціалістом з іншої країни та інше). Останні можна 

використовувати навіть в обмежених умовах для більш ефективної організації 

самостійної роботи студентів. В цій категорії особливу увагу слід приділити 

створенню і використанню вебсайту як своєрідного путівника по курсу 

навчання, де студенти зможуть знайти  увесь необхідний для навчання пакет 

матеріалів: рекомендації по вивченню, питання для самоконтролю, тести, 

творчі та практичні завдання.  

Подібний пілотний проект був впроваджений на кафедрі іноземних мов 

НГУ. На початку роботи над проектом був проведений аналіз потреб та 

можливостей студентів щодо використання Інтернет в освітніх цілях взагалі та 

для вивчення іноземної  мови зокрема, а також щодо інформації, яку студенти 

бажали б знайти на такому ресурсі.  

Результати анкетування показали, що 90% опитуваних зацікавлені в 

можливостях подібного проекту, а 78% мають необхідні практичні навички та 

технічну можливість вільно використовувати Інтернет. На основі аналізу 

даних опитування був створений пілотний англомовний сайт на платформі 

Joomla з розділами, що відповідають побажанням студентів: 

 Library з додатковою літературою та матеріалами; 

 Useful info та Useful links, що забезпечують організаційно-методичну 

підтримку навчального процесу та полегшують процес пошуку корисних 

матеріалів відповідно; 

 Blog з текстами дискусійного характеру, із якими студенти можуть 

ознайомитися з метою як подальшого усного обговорення в аудиторії, так і для 

участі в on-line дискусії (для цього створено англомовний Forum).  

 E-Class з розділами та інформацією для кожної групи і з додатковими 

тренувальними функціями в підрозділах Training, Grammar box та Speaking 

skills box.  

В цілому розділ  E-Class має значний потенціал, бо кожен студент може 

не тільки отримати доступ до інформації, що складає зміст модулю, але й без 

зайвих перешкод відновити пропущений або відпрацювати недостатньо 

засвоєний матеріал.  

Багато провідних навчальних закладів у світі пропонує навчальні 

матеріали на подібних сайтах і все більше студентів оцінюють переваги 
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подібної форми роботи з інформацією.  

Протягом початкового періоду роботи з сайтом в рамках проекту, що 

пілотується на базі окремих студентських груп, було виявлено як певні 

переваги, так і недоліки. Перш за все, великі сподівання були пов‘язані з  

можливістю надання більш слабким студентам додаткової мовної практики як 

у вигляді інтерактивних тренувальних вправ, так і середовища для 

англомовного спілкування на форумі. Але експеримент показав, що ті 

студенти, які не мають достатнього рівня сформованості мовних навичок, не 

виявляють активності у використанні можливостей сайту та форуму через 

невпевненість у власних силах та небажання долати певні труднощі. До того ж, 

такі студенти, частіше за все, гірше орієнтуються в особливостях роботи в 

мережі Інтернет, що створює додаткові перешкоди та знижує мотивацію.  

Отже, можна зазначити, що використання англомовного вебсайту для 

підвищення ефективності навчального процесу та мотивації студентів для 

вивчення англійської мови в умовах технічного ВНЗ на даному етапі 

спрацьовує серед тих студентів, які мають певний рівень сформованості 

мовних навичок та самостійний досвід вивчення мови. Питання використання 

англомовних ресурсів для ефективного мотивування та навчання більш 

слабких студентів все ще залишається відкритим для опрацювання. 

 

О. В. Цепкало 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВИЧОК САМООСВІТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Значну роль в сучасній освіті грає розвиток системи безперервної освіти. 

Процес отримання знань не має бути разовим. Щоб відповідати вимогам 

сучасного суспільства, багаж знань необхідно постійно поповнювати. 

Нині в освітньому середовищі широкого визнання отримав особистісно 

орієнтований підхід, який передбачає співпрацю та співтворчість студента та 

викладача. В ньому головною дійовою особою навчального процесу виступає 

студент. Специфіка навчання іноземної мови полягає в здійсненні 

систематичної мовної підготовки. Розглядаючи самоосвіту як спосіб 

придбання знань, слід зазначити складність організації процесу мовної 

підготовки студента без контролю викладачем процесу надходження та 
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засвоєння нової інформації. В зв'язку з цим необхідно враховувати важливість 

самоорганізації діяльності в процесі вивчення іноземної мови.  

Отримавши статус суб'єкта освітнього процесу, студент орієнтований на 

велику відповідальність у навчанні, яке проявляється у зацікавленості до 

іноземної мови та мотивації до навчання. Мотивація, яка є результатом 

внутрішніх прагнень людини, її інтересів та усвідомлення необхідності 

вивчення іноземної мови, сприяє ефективній організації самонавчання. Роль 

викладача, проте, зміщується на позицію помічника (фасілітатора), який 

виступає в ролі експерта, що оцінює самостійну діяльність студентів. 

Процес самоосвіти сприяє вдосконаленню навичок критичного мислення 

та формуванню навичок планування власного часу, оскільки самостійна мовна 

підготовка вимагає колосальних витрат часу на навчання. 

Отже, організація самостійної діяльності в процесі вивчення іноземної 

мови є важливим аспектом самоосвіти. 

 

І. В. Цимбал 

Національний технічний університет України “КПІ” 

 

La simulation globale et l'intégration des nouvelles technologies 
 

La simulation globale est un scénario cadre qui permet à un groupe d'élève ou 

une classe entière de créer un univers de référence (un immeuble, une entreprise, un 

établissement, etc.) , de l'animer de personnages en interaction, et d'y simuler toutes 

les fonctions du langage. Sa dynamique engendre une multiplicité de personnages, 

d'événements prévus ou déclenchés par le professeur à des fins d'exploitation 

pédagogique. En dépassant le strict domaine de la maîtrise de la langue, on peut y 

ajouter tous les apprentissages inscrits au programme des différentes matières.  

La simulation globale n'est pas une synécure pour le professeur. Elle lui 

demande de concevoir et de s'investir dans une progression personnalisée et inédite 

que les manuels ont l'avantage de proposer et l'inconvénient d'imposer. 

En ces temps où il semble convenu de penser que les élèves s'ennuiraient à 

l'école, pratiquer la simulation globale dans sa classe infligera un sérieux démenti. 

Le travail se déroule en groupe, en sous-groupe ou individuellement. Le 

format idéal est en séquences de deux heures une ou deux fois par semaine avec un 

goupe de 12 à 20 élèves. 

Monter avec sa classe un projet de simulation globale présente de multiples 
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intérêts. 

La simulation globale permet de convoquer et de fédérer de manière naturelle 

et complémentaire toutes les activités (réflexion, débat, créativité, expressions écrite 

et orale) traditionnellement réalisées dans la classe de façon atomisée. Cette 

technique présente en outre l'avantage d'offrir un caractère extrêmement architecturé 

à la progression du cours.  

La construction commune d'un univers où chaque personnage joue un rôle 

décisif pour le déroulement de l'histoire favorise la dynamique de classe et la 

coopération entre les élèves. Confrontés au travail en groupe et à la prise de 

décision, les élèves développent non seulement des savoir-faire mais aussi des 

savoir-être. 

À travers la simulation globale et la dimension d'invention qu'elle implique, 

les apprenants redécouvrent la dimension ludique qui stimule l'apprentissage de la 

langue. 

En s'exprimant sous le couvert d'un personnage fictif, la parole de l'élève est 

libérée dans la mesure où ses erreurs ne lui incombent plus en tant qu'individu 

apprenant. En outre, en plongeant les apprenants dans un contexte fictif, les 

distinctions des rôles à l'intérieur de la classe et les filtres affectifs qui peuvent 

parfois constituer un obstacle à l'apprentissage d'une langue étrangère s'estompent. 

La construction d'un contexte de simulation permet de rassembler sous un 

même chapeau plusieurs disciplines habituellement disjointes. 

L'intégration des nouvelles technologies (et plus particulièrement d'Internet) 

dans les projets de simulations globales a permis non seulement de faciliter certaines 

tâches classiques de la simulation (la recherche documentaire, l'utilisation de 

documents authentiques) et de mettre en valeur les projets (par leur publication sur 

support électronique), mais elle a surtout permis la naissance de projets coopératifs – 

entre classes de différents pays ou entre apprenants géographiquement isolés dans le 

cadre de formations à distance – grâce à l'utilisation de la messagerie électronique, 

des forums de discussion ou encore des nouveaux outils de publication en ligne  

On trouve sur Internet beaucoup de pages d'enseignants présentant des projets 

de simulations globales. Déroulement de la simulation, détail des séances, objectifs 

visés, exemples de productions des élèves, difficultés rencontrées : ces comptes 

rendus seront d'une grande utilité pour les enseignants qui souhaitent se lancer dans 

cette expérience. 
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1. Les simulations globales: Mode d'emploi (Reliure inconnue) de Francis 
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З. В. Чепурна 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

СИНТАКСИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНСТРУКЦІЇ 
 

Зміст технічної інструкції повинен бути сформульований чітко, 

зрозуміло та однозначно, він повинен виключати можливість двозначного 

розуміння та різночитання. Цьому сприяє, передусім, внутрішня структура 

технічної інструкції.  Головною внутрішньою структурою для даного типу 

інструкцій є композиційно-мовна форма „констатуюче повідомлення― 

(Tatsachenbericht). Вона, будучи стандартною формою вираження 

безсуб‘єктного, вольового висловлення та формою опосередкованої 

імперативності, створює стандартну структуру змісту, яка сприяє точності та 

однозначності вираження. 

Використання „констатуючого повідомлення‖ визначає основну 

синтаксичну структуру у технічних інструкціях—речення констатуючого 

характеру та зв'язок між самостійними реченнями. 

Засобами реалізації непрямої, опосередкованої імперативності та 

регламентованості є зовнішня структура у вигляді кліше і внутрішня побудова 

думки за принципом акцентованої констатації. 

Засобами вираження прямої імперативності в межах наказово-

імперативного способу висловлювання виступають: 

1. модальні дієслова; 

2. дієслова, що виражають наказ:befehlen, fordern; 

3. дієслова спонукання: anordnen, veranlassen, verordnen, verlangen, 

4. безособові конструкції типу: ist zulässig, unzulässig, erforderlich ; 

5. дієслова в імперативі; 

6. часові форми дієслова: наказова форма теперішнього часу (або 

повинність); форми майбутнього часу, які в контексті отримують різноманітні 

модальні відтінки (повинності, наказу, можливості, близької необхідності). 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Francis%20Yaiche
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Francis%20Yaiche
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Sylvie%20Mutet
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Пряма і непряма імперативність виражається широким використанням 

інфінітивних конструкцій з дієсловами haben i sein з часткою zu. При цьому 

дуже часто утворюється ланцюг інфінітивних зворотів, які включають в себе 

велику кількість членів.. 

В інших випадках для вираження прямої імперативності 

використовується неозначена форма дієслова або субстантивований інфінітив. 

Переважною якісною рисою технічних інструкцій є відсутність суб‘єктивного 

тону і емоційності; вона також тяжіє до мовних засобів, які позбавлені 

емоційного і експресивного навантаження. 

Для синтаксичної структури технічних інструкцій характерні: довгі 

речення, розгорнуті періоди з розгалуженою системою дієприкметникових, 

атрибутивних і інфінітивних зворотів, однорідних членів, які часто утворюють 

довгий ланцюг. Переважають також прості поширені речення, складносурядні, 

складнопідрядні з підрядним означальним. Відсоток складнопідрядних речень, 

особливо з підрядним причини, досить низький. Характерно, проте, широке 

використання умовних конструкцій. 

Для лексичного оформлення технічних інструкцій характерна, 

передусім, насиченість термінами усіх типів, що пояснюється семантико-

комунікативною специфікою терміна, його принциповою однозначністю, 

точністю, економічністю, великою інформаційною насиченістю в порівнянні зі 

звичайними словами. 

Характерними для синтаксичного оформлення є наступні конструкції: 

поширені означення, субстантивований інфінітив, підрядні означальні 

речення, пасивні конструкції, інфінітивні конструкції, інфінітивні групи з um… 

zu, підрядні безособові умовні речення, Partizip І у якості означення. 

 

І. В. Черняк 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-

МЕНЕДЖЕРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Однією з інноваційних технологій, яка визнана методистами ефективною 

в навчанні іноземної мови як для загальних, так і професійних цілей, є метод 

проектів. 

Метод проектів (МП) – це спосіб досягнення дидактичної мети через 
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детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися цілком реальним, 

практичним результатом. У проектній роботі студенти залучаються в створену 

педагогом пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Використання 

проектних технологій робить можливим формування та розвиток пошуково-

дослідницьких, комунікативних, інформаційних компетенцій, формує 

креативність, стимулює інтелектуальну активність, розвиває комунікативні 

вміння, допомагає формувати міжпредметні зв‘язки та оволодіти навичками 

роботи в групі, формує соціальну мобільність. Крім того, все це підвищує 

мотивацію студентів, оскільки в даному випадку вивчення мови стає не ціллю, 

а засобом створення кінцевого продукту діяльності.  

Існують різні підходи до класифікації проектів. Для багатьох викладачів 

іноземної мови найбільш цікавими є інформаційно-дослідницькі проекти 

(ІДП). Використання цих проектів створює можливості для залучення 

майбутніх менеджерів до діяльності, що імітує професійну і логічно витікає із 

структури даного типу проекту. Досліджуючи запропоновані проблеми, 

студенти набувають такі важливі для менеджерів уміння іншомовного 

спілкування, як планування своєї діяльності англійською мовою; усне 

обговорення і представлення планів у письмовому вигляді іноземною мовою; 

пошук, перегляд, читання, відбір і аналіз англомовної інформації з питань 

менеджменту; анкетування і опитування споживачів; звітування іноземною 

мовою; письмове оформлення результатів своєї діяльності; проведення 

презентацій. Подібна робота дозволяє усунути протиріччя між абстрактним 

предметом навчально-пізнавальної діяльності й реальним предметом 

майбутньої професії.  

Проект може бути індивідуальним, але в більшості випадків він є 

результатом спільних дій групи. Спільна робота в групі мотивує діяльність їх 

окремих членів і спонукає розвиток відповідних соціальних умінь, необхідних 

менеджерам, особливістю професійної діяльності яких є тісний контакт і 

співпраця як з колегами по відділу, так і працівниками різних підрозділів 

організації, представниками інших компаній партнерами і клієнтами. Важливої 

ролі тут набуває вміння викладача створити на занятті сприятливу для 

командної роботи атмосферу. Сучасний викладач перестає бути лише носієм 

знань і перетворюється на ‗експерта‘, ‗консультанта‘, ‗фасилітатора‘, який 

допомагає студентам зорієнтуватися в багатогранному світі інформації. Його 

завдання полягає у створенні реальних умов навчання, в яких існує 
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нерозривний зв‘язок між тим, що студенти отримують у ході навчання, і тим, з 

чим вони зустрічаються, розпочинаючи професійну діяльність.  

Для реалізації проектної методики необхідна серйозна підготовка 

майбутніх спеціалістів, вивчення значного лексичного матеріалу, формування 

мовленнєвих навичок студентів вже на початковому етапі навчання у вищих 

навчальних закладах. Використання проектної методики вимагає від викладача 

високої кваліфікації та ефективної підготовки студентів до розробки проекту 

за допомогою спеціально підібраного комплексу вправ та завдань. 

Такий підхід дає студентам високий рівень мовної компетенції в сфері 

майбутньої професійної діяльності, оскільки в рамках виконання проекту 

можливо зорієнтувати студента на вузький мовний шар специфічної 

професійної термінології, відкривши, разом з тим, широке поле для вивчення 

загальної лексики ділової англійської мови. Таким чином, використання МП у 

навчанні англійської мови студентів – майбутніх менеджерів є ефективним 

засобом підвищення їх мовної і професійної компетентності. 

 

В. В. Чмель 

Національний технічний університет України “КПІ” 

 

ЗНАЧЕННЯ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
 

Тестування (testing) як термін зустрічається в літературі у вузькому 

смислі – у значенні використання та проведення тесту – і в широкому смислі – 

як сукупність процедурних етапів планування, складання та випробування 

тестів, обробки й інтерпретації їх результатів. 

Тестування розглядається сьогодні, в основному, як спосіб ефективної 

перевірки результатів навчання чи ступеня готовності до тієї чи іншої 

діяльності. Широке впровадження тестування обумовлене двома 

особливостями тестів: 

- високою технологічністю перевірки результатів тестування; 

- незалежністю результатів тестування від суб‘єктивної думки тих, хто 

перевіряє. 

До переваг тестового контролю відносять здатність: 

- формувати цілі та методи навчання, фокусуючи увагу на головному й 

на вмінні застосовувати здобуті знання; 
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- забезпечувати оперативний зворотній зв‘язок у навчанні, що дозволяє 

вчасно коригувати навчальний процес. 

Сьогодні при оцінюванні знань студентів  така форма контролю, як 

тестування, набуває все більшого значення. Для діагностики успішності 

навчання розробляються спеціальні методи, що різними авторами називаються 

тестами навчальних досягнень, тестами успішності, дидактичними тестами і 

навіть тестами викладача (під останніми можуть матися на увазі тести, 

призначені для діагностики професійних якостей педагогів). 

Тести досягнень призначені для того, щоб оцінити успішність 

оволодіння конкретними знаннями або окремими розділами навчальних 

дисциплін з метою визначення ефективності програм, підручників і методів 

навчання, особливостей роботи окремих викладачів, педагогічних колективів і 

т. д. 

Розробляються також і більш широко орієнтовані тести, наприклад,  для 

оцінки окремих навичок та вмінь (уміння працювати з підручником, 

довідниками, енциклопедіями і словниками). 

Існують також тести спрямовані на оцінку впливу навчання на 

формування логічного мислення, здатності міркувати, будувати висновки на 

основі аналізу визначеного кола даних, тощо.  

Оскільки Україна приєдналась до Болонського процесу, реформування 

освіти в нашій країні стало першочерговим завданням. Це стосується не тільки 

вищої школи, яка переходить на модульно-рейтингову систему навчання та 

оцінювання. Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів вже 

запроваджено зовнішнє незалежне тестування, як у країнах Європи та США.  

Згідно з Державним стандартом і Програмою для загальноосвітніх шкіл 

випускники мають оволодіти іноземною мовою на рівні В1+ [1]. Проте далеко 

не всі школярі можуть продемонструвати такий високий рівень володіння 

іноземною мовою. Це зумовлено багатьма причинами: професійний  рівень 

педагогічних кадрів окремих шкіл, наявність вчителів іноземних мов у школах, 

спеціалізація навчальних закладів, тощо. Щоб адекватно оцінити знання учнів 

необхідні багаторівневі тести, які дадуть можливість  в подальшому вищим 

навчальним закладам скоригувати свої навчальні програми для успішної 

підготовки своїх студентів. Питання розробки таких тестів наразі залишається 

відкритим, хоча робота в цьому напрямку вже ведеться освітянами України. 
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Л. М. Шаніна 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

NEW TRENDS OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES 
 

In the last decade new psychological trends are becoming more and more 

popular in teaching foreign languages. And, perhaps, the most important of them is 

the so-called Multiple Intelligence Theory created and proposed by Dr. Howard 

Gardner in 1983.  

According to this theory each person possesses eight intelligences which can 

function together in unique ways. These 8 intelligences are: linguistic intelligence 

(the intelligence of words); logical-mathematical intelligence (intelligence of 

reasoning and solving problems); visual / spatial intelligence (the intelligence of 

spacial relationships and images); bodily- kinesthetic intelligence (the intelligence of 

body motion); musical intelligence (the intelligence of identifying rhythm and tone); 

interpersonal intelligence (the intelligence of interpersonal interactions); 

intrapersonal intelligence (the intelligence of identifying one‘s own position in 

society); naturalist intelligence (the intelligence of classifying plants, animals, 

minerals etc). Some people have high levels of functioning in all or most of the 

intelligences; a few people lack most of the rudimentary aspects of intelligence. But 

most people are somewhere in the middle – with a few intelligences highly 

developed, most modestly developed and one or two underdeveloped. In the 

traditional view intelligence is defined as an attribute that doesn‘t change with age, 

training or experience. Multiple Intelligence Theory, on the other hand, suggests that 

humans have the capacity to develop all eight intelligence to a reasonably high level 

of performance with appropriate encouragement, enrichment and instruction. 

Since the challenge of modern education is to create more individualized and 

personalized approaches in teaching foreign languages, the MI Theory , serves as a good 

basis for educators in helping students to develop their abilities to the ―full capacity‖. 

Experienced language teachers have already had a sufficient package of tools 
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associated with MI Theory. But on the other hand, there are no two teachers who 

will use this theory in exactly the same way. What is important is to understand how 

MI Theory interprets the process of teaching. 

Here is a short list of examples of activities for developing some intelligences 

especially suitable for technical students. 

I. Logical Mathematical Intelligence: 

a) solving problems 

b) finding patterns 

c) completing brain teasers 

d) asking ―why‖ questions 

e) conducting experiments. 

II. Visual / Spatial Intelligence: 

a) locating objects on maps 

b) remembering visual details 

c) recording visual patterns 

d) paying attention to spatial relationship 

e) responding to color and form etc. 

III. Linguistic Intelligence 

a) communicating ideas 

b) enjoying word-games 

c) completing puzzles 

IV. Musical Intelligence 

a) listening and appreciating music 

b) recording melodies and songs 

c) singing and rapping 

d) tapping and clapping in order to identify rhythms of a song 

But bringing a new theory into your teaching you should remember that it 

takes your patience, a lot o time, imagination and creativity to help your students 

become long-term language learners.  

Л. М. Щербань, Т. І. Скляренко  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

МОТИВАЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Познавательная деятельность наряду со знаниями, умениями и навыками 

включает и мотивационные компоненты, к которым мы относим мотивы, 
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отношения, интересы. Именно мотивационные  компоненты определяют 

значимость того, что познается и усваивается, отношение к учебной 

деятельности, ее содержанию, способам выполнения и результатам 

деятельности. 

Психологи рассматривают мотивацию как источник активности и 

направленности личности на предметы и явления действительности, в 

результате чего и  возникает   активность. Известный психолог А.Н.Леонтьев 

подчеркивает,  что наличие одной лишь потребности еще недостаточно, чтобы 

осуществилась сама деятельность. По мнению А.Н.Леонтьева, «необходим 

объект, который, отвечая потребности, явился бы побудителем деятельности, 

придал бы ей определенную конкретную направленность то, что отражаясь в 

голове человека, побуждает деятельность, направляет ее на удовлетворение 

определенной потребности, называется мотивом этой деятельности. Другими 

словами, мотив – это «опредмеченная потребность, но следует учитывать, что  

предметы потребности могут быть разными.  Если мы говорим об 

иностранном языке, то у одного предметом потребности могут выступать 

знания, а у другого - обещанная за хорошие оценки награда. В первом случае 

мотив, побуждающий к деятельности, внутренний и по отношению к 

личности, и по отношению к учебной деятельности; во втором же случае 

мотив по отношению к личности внутренний, а по отношению к учебной 

деятельности он внешний. 

В зависимости от связи мотивов с содержанием и особенностями 

выполняемой деятельности  можно разделить мотивы на две группы: внешние 

и внутренние. 

Внешние мотивы зависят от факторов, которые находятся вне учебной 

деятельности и могут быть положительными и отрицательными. К 

положительным мы можем отнести, например: представления об обучении как 

о возможности освоения ценностей культуры, получения образования, 

похвалы, высокой оценки, награды и т.д. Отрицательные мотивы вызываются 

угрозой, выговором, порицанием, плохой оценкой ит.д. Но психологи 

подчеркивают, что внешние мотивы (независимо от  того, положительные они 

или отрицательные) такой побудительной силой, как внутренние, не обладают. 

Внутренние мотивы зависят от тех факторов, которые содержатся в 

учебной деятельности. Под внутренними мотивами следует понимать 

познавательные мотивы, исходным источником которых выступает осознанная 
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познавательная потребность, реализуемая в учебной деятельности. В основе 

познавательной мотивации лежит «неудержимое стремление познать все новое 

и новое. При такой мотивации обучаемый с большей легкостью  справляется с 

трудностями. 

Психологи подчеркивают: учебная деятельность может бать 

полноценной, если одновременно действуют внутренние и внешние мотивы 

(«поурочный балл; контроль, обеспечивающий знание результатов 

выполняемой деятельности и т.д.) 

Анализируя методические публикации, можно заметить, что авторы 

отмечают снижение интереса к изучению иностранного языка. Это может 

происходить по многим причинам, некоторые из них объясняются  

психологическим бартером в области мотивации: отсутствие уверенности в 

успехе, низкая самооценка своих возможностей и способностей, неясность 

целей использования иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Н. М. Язвінська 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

THE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH 
 

All the methods described so far are symbolic of the progress foreign 

language teaching ideology underwent in the last century.  These were methods that 

came and went, influenced or gave birth to new methods - in a cycle that could only 

be described as competition between rival methods or even passing fads in the 

methodological theory underlying foreign language teaching.  Finally, by the mid-

eighties or so, the industry was maturing in its growth and moving towards the 

concept of a broad "approach" to language teaching that encompassed various 

methods, motivations for learning English, types of teachers and the needs of 

individual classrooms and students themselves.  It would be fair to say that if there is 

any one umbrella approach to language teaching that has become the accepted 

"norm" in this field, it would have to be the Communicative Language Teaching 

Approach.  This is also known as CLT. 

 David Nunan lists five basic characteristics of Communicative Language 

Teaching: 

(1)  An emphasis on learning to communicate through interaction in the target 
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language. 

(2)  The introduction of authentic texts into the learning situation. 

(3)  The provision of opportunities for learners to focus, not only on the 

language but also on the learning process itself. 

(4)  An enhancement of the learner's own personal experiences as important 

contributing elements to classroom learning. 

(5)  An attempt to link classroom language learning with language activation 

outside the classroom. 

Brown warns that there are certain caveats in the field of language teaching 

when it comes to discussing CLT and one's support of the approach, saying that that 

support or belief needs to be "qualified".  He warns against: 

(1)  Giving "lip service" to the principles of CLT (because "no one these days 

would admit to a disbelief in principles of CLT; they would be marked as a heretic") 

without actually grounding one's teaching techniques in those principles, or making 

sure one indeed understands and practices according to the characteristics that make 

CLT what it is. 

(2)  Overdoing certain CLT features, for example engaging in real-life 

authentic language to the exclusion of helpful devices such as controlled practice, or 

vice versa.  Moderation is needed in combination with common sense and a 

balanced approach. 

(3)  The numerous interpretations of what CLT actually "is".  CLT is often a 

catchcall term, and does not reflect the fact that not everyone agrees on its 

interpretation or application. Teachers need to be aware that there are many possible 

versions, and it is intended as an "umbrella" term covering a variety of methods. 

The Communicative approach does a lot to expand on the goal of creating 

communicative competence compared to earlier methods that professed the same 

objective.  Teaching students how to use the language is considered to be at least as 

important as learning the language itself.  Brown aptly describes the "march" 

towards CLT:  

"Beyond grammatical discourse elements in communication, we are probing 

the nature of social, cultural, and pragmatic features of language.  We are exploring 

pedagogical means for 'real-life' communication in the classroom.  We are trying to 

get our learners to develop linguistic fluency, not just the accuracy that has so 

consumed our historical journey.  We are equipping our students with tools for 

generating unrehearsed language performance 'out there' when they leave the womb 
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of our classrooms.  We are concerned with how to facilitate lifelong language 

learning among our students, not just with the immediate classroom task.  We are 

looking at learners as partners in a cooperative venture.  And our classroom practices 

seek to draw on whatever intrinsically sparks learners to reach their fullest 

potential."  

CLT is a generic approach, and can seem non-specific at times in terms of 

how to actually go about using practices in the classroom in any sort of systematic 

way.  There are many interpretations of what CLT actually means and involves.  See 

Types of Learning and The PPP Approach to see how CLT can be applied in a 

variety of 'more specific' methods. 

Література: 

1. D. Nunan, R. Carter The Cambridge Guide to Teaching English to 

Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 

2. Brown, H. Douglas Principles of Language Learning and Teaching. 

Prentice Hall. 1994. 

О. А. Ярмоленко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

USING QUESTIONS TO INITIATE INTERACTION 
 

Being flexible, questions can serve many purposes: to facilitate 

communication, to focus attention, to evaluate and review, to stimulate thinking, 

motivation, interest and participation. 

Nunan distinguishes between two basic kinds of questions commonly used by 

teachers: display and referential. Display questions are the question teachers ask to 

check whether or not their students have learnt what has been taught. They may have 

a value as a way of recycling the new language, particularly in the early stages of 

learning it. Referential questions are questions where the teacher does not know the 

answer, and is genuinely interested in hearing the students' answers.  

Another approach to questioning asks if they require convergent or divergent 

answers. Convergent questions have one correct answer. The aim in answering is to 

provide that correct answer. Answers are always either right or wrong. Divergent 

questions may have a large number of acceptable answers. Personalized, opinion-

focused questions are a good example of this kind of question.  

According to Brown, all questions can be divided into seven categories: 

knowledge questions, comprehension questions, application questions, inference 
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questions, analysis questions, synthesis questions, and, finally, evaluation questions. 

What is important is to challenge the students without overwhelming them. 

The potential of questioning in initiating interaction is immense, in particular 

if it is student-centered. Here, we give two examples of activities illustrating the 

point. 

Round robin topic questions  

Ask each student to think about something they are particularly interested in 

and to choose one interest. When they have decided they write the word or phrase at 

the top of a sheet of paper. The paper is then passed to a classmate on their right who 

reads the topic and writes a question they would like answered about the topic. Once 

every student has written a question the paper is passed to the right again. Students 

read the topic, the previous question and then add another, different question. This 

continues until there are plenty of questions. The papers are returned to their owners 

who:  

a) answer as many questions as they can  

b) organize the information so that similar questions are grouped together  

c) decide on an appropriate order, and finally  

d) write about their interest based on their answers.  

Alternatively students can use their answers as a speaking activity - in pairs or 

open class as a 3-minute lecture. 

Ask-me mingle  

Ask students to think about something that puzzles them. When they‘re ready 

they write a Do you know… question on a strip of paper. Then all the students stand up 

and ask this question to their classmates. They listen to the answers and if they like 

an answer they give the student with the good answer their strip of paper. When 

most students have handed over their strips find out which student has got the most 

strips and therefore gave the best answers. Open class discussion can follow if some 

students never received a decent response.  

To encourage interaction teachers should avoid using too many display and 

random questions, ―too-obvious-to-bother-answering‖ questions, vague questions 

worded in abstract or ambiguous language as well as too complex or wordy for aural 

comprehension.  

In general, good teachers know how to challenge their students to think, while 

showing that they value their students‘ opinions. 
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Т. М. Ярош 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ 
 

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, але 

це і запорука успіху, майбутньої вдалої кар‘єри студентів. Викладачеві 

важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, спеціальні 

навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод 

викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів. 

В сучасному ВНЗ не має бути місця для таких процесів, як 

зазубрювання, бездумне завчання текстів на іноземній мові, що не мають 

практичної цінності для майбутньої життєдіяльності студентів. вимог. Якісна 

мовна підготовка студентів не можлива без використання сучасних освітніх 

технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп‘ютерними 

програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, створення презентацій в програмі PowerPoint, 

використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп‘ютерному 

середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові технології . 

На даному етапі розвитку методичної науки основними методами 

навчання іноземних мов є комунікативний та конструктивістський методи. 

Комунікативний метод. Навчальна ціль: оволодіння комунікативною 

компетенцією. Навчальний зміст: тексти повинні показувати конфлікти, які 

спонукають студента до висловлення власної думки. Керування навчанням 

здійснюється не через граматику, а скеровується комунікативними інтенціями 

(намірами). Студент опиняється в центрі навчання. Мовна площина:  

домінування мовного продукування над мовною правильністю, 

коректністю, помилки допускаються. Мова стає засобом комунікації. Вправи: 

вправи комунікативного спрямування. Студенти навчаються «комунікації у 

процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути 

комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією». 

 Переваги методу: студенти вдосконалюють навички усного мовлення,  

долається страх перед помилками. Недоліки методу: не надається 
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належної уваги якості мови, комунікативна компетенція досить таки швидко 

досягає своїх меж. 

Конструктивістський метод. Навчальна ціль: в основі методу 

перебуває власне активне навчання студентів. Завдання викладача не навчити, 

а сприяти навчальному процесу. Урок виступає орієнтованим на дію. 

Навчальний зміст: близькість до дійсності студентів, студентів спонукають 

самостійно конструювати свої знання ( наприклад, в рамках проектної 

діяльності). Мовна площина: якомога ширша. Вправи: продукування мови 

знаходиться в центрі навчання. Переваги методу: підготовка студентів до 

реального життя, реальних життєвих ситуацій. Недоліки методу: на сучасному 

етапі ще не проявилися достатньо чітко. Прикладом конструктивістського 

методу може слугувати проектне навчання. 

В методиці розрізняють традиційні та альтернативні методи навчання. 

Під поняттям альтернативні методи групується цілий ряд різноманітних 

підходів, прийомів, способів передачі мови. Існують такі альтернативні 

методи, як метод повної фізичної реакції (Total Physical Response), сугестивний 

метод, драматико-педагогічний метод, мовчазний метод, груповий метод. До 

інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з комп‘ютерною 

підтримкою (CALL), метод сценарію (storyline method), метод симуляцій, 

метод каруселі, метод навчання по станціям, метод групових пазлів, метод 

рольової гри, метод «кейз-стаді» (робота над проблемними ситуаціями, 

студенти  

розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють свої ідеї та 

варіанти розв‘язання проблеми в ході дискусії). 

Метод сценарію (storyline method). Даний метод заснований на 

поєднанні запланованих навчальних змістів – наприклад: Магазини-Товари-

Продаж – з інтересами та ідеями учнів. Отримуючи «імпульси» від вчителя 

(так звані ключові питання), учні роблять свій внесок в створення історії. Цей 

метод обходиться без текстових підручників. Мова йде про креативне 

планування, підбір гіпотез, переживання, систематизацію та презентацію 

роботи. Спроектована історія містить також елементи з драми та рольової гри. 

Вчитель задає лише рамки дії та представляє окремі епізоди. Учні ставлять 

свої питання та знаходять самі на них відповіді.  

З усього вище сказаного, потрібно зробити висновок, що для викладача 

сьогодні важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи 
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навчання іноземних мов, впроваджувати у власну викладацьку практику 

новітні освітні концепції, йти в ногу з часом. 

Література: 
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