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О.С. Амерідзе, О.Я. Барабаш
Національний технічний університет України «КПІ»
ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У СУЧАСНІЙ
СИСТЕМІ ОСВІТИ У ВНЗ
У сучасній системі вищої освіти не лише у нашій державі,а й у всій
Європі, Болонський процес став революційним. Його поява бере свій початок
ще з середини 1970-х років, в період коли Рада міністрів Європейського союзу
прийняла резолюцію про першу програму співпраці у сфері освіти.
Безсумнівно, що це була унікальна угода, тому що сьогодні Болонський процес
включає в себе 47 країн-учасниць, з 49 країн, які ратифікували Європейську
культурну конвенцію Ради Європи (1954). У 2005 році в Бергені Болонську
декларацію підписав міністр освіти України [2].
З моменту представлення Болонського процесу планувалося збільшити
конкурентоспроможність і привабливість європейської вищої освіти, сприяти
мобільності студентів. Ще однією важливою метою, яка була поставлена з
самого початку, є забезпечення високої якості навчального процесу, яка б і
посприяла виконанню і досягненню згаданих вище завдань даного процесу [1] .
Для учасників які приєдналися до Болонського процесу раніше 2010 року
були поставлені цілі, а саме: створення європейської зони вищої освіти, як
основного напрямку розвитку мобільності громадян з подальшим їх
працевлаштуванням; формування та зміцнення , культурного, інтелектуального,
соціального і науково-технічного потенціалу Європи; підвищення престижності
у світі європейської вищої школи; забезпечення конкурентоспроможності
європейських вузів з іншими системами освіти в боротьбі за студентів, гроші,
вплив; досягнення більшої сумісності та порівнянності національних систем
вищої освіти, підвищення якості освіти; підвищення центральної ролі
університетів у розвитку європейських культурних цінностей, в якій
університети розглядаються як носії європейської свідомості [1].
Якщо говорити про основні вимоги, які ставить членство України в
Болонському процесі перед всією системою освіти та вищими навчальними
закладами зокрема, то їх можна звести до таких шести ключових позиційприйняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій; увести
двоступеневу структуру вищої освіти; використовувати єдину систему
кредитних одиниць (систему ECTS  European Community Course Credit
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Transfer System) і додатків до дипломів; напрацьовувати, підтримувати і
розвивати європейські стандарти якості із застосуванням зрозумілих
порівнюваних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки; усунути існуючі
перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і
управлінців вищої школи [1].
Враховуючи ці вимоги та для найбільш оптимального та переходу від
існуючої системи освіти в Україні до новітньої, яка враховуватиме основні
положення Болонського процесу була розроблена модель кредитно-модульної
організації навчального процесу.
Для того аби перевірити цю модель рішенням колегії Міністерства освіти
і науки України від 24 квітня 2003 р. було вирішено розпочати проведення
педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів
акредитації.
На сьогодні у педагогічному експерименті задіяні 106 вищих навчальних
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, де задіяно понад 120 тис. студентів (5189
академічних груп) за 75 напрямами підготовки [3].
За час проведення експерименту Міністерством освіти і науки розроблено
Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитномодульній системі підготовки фахівців (наказ МОН від 23 січня 2004 року
№48), а також визначено певні особливості організації навчального процесу в
умовах кредитно-модульного навчання (наказ МОН від 20 жовтня 2004 року
№ 812).
Згадані вище нормативні документи визначають наступні основні
положення:
 ціна кредиту для напрямів підготовки (спеціальностей), з яких
проводиться експеримент, складає 36 годин. Нормативна кількість залікових
одиниць на один навчальний рік - 60 кредитів. Відповідно, для підготовки
бакалавра - 240 кредитів.
 кількість кредитів за навчальну дисципліну визначається діленням
загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з
округленням до 0,5 кредиту).
 у навчальних та робочих планах експериментальних напрямів підготовки
вводиться додаткова графа "Кредити ECTS".
 в академічній довідці в графі "Години" через дріб зазначається кількість
кредитів ECTS, а в графі "Оцінки" через дріб  оцінка за шкалою ECTS.
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Оцінка знань за стандартом ЕСTS здійснюється за літерами від А до F:
оцінка А відповідає отриманій в українському ВНЗ "п'ятірці", B і C – оцінці
нашій "добре", D і E – "задовільно”, це прохідні оцінки. Оцінка F не є
прохідною, а студент має скласти іспит з предмета в наступну сесію [1].
Правила такі, що оцінки А в системі ЕСTS гідні тільки 10% кращих
студентів академічної групи. На добрі оцінки (B і С) можуть розраховувати
наступні 25% і 30% успішних студентів. Прохідні задовільні оцінки одержують
25% і 10% студентів, що залишилися.
Студент українського університету – учасника “болонського процесу”
навіть сьогодні може розраховувати на отримання додатку до диплома, в якому
традиційні оцінки дублюватимуться оцінками за системою ЕСTS.
Передбачається, що цей додаток до диплома може допомогти нашим
студентам з працевлаштуванням за кордоном. Проте поки що більш реальним
видається продовження освіти в магістратурi одного з європейських
університетів або проходження стажування за програмою міжвузівського
обміну. Система ЕСTS може стати в нагоді й за межами Європи, наприклад, у
США або Канаді: при продовженні освіти в цих країнах зарахувати
"європейські оцінки" набагато легше, ніж українські „відмінно” й „добре”. На
думку О. Андруся додаток до диплома може зацікавити не тiльки тих, хто
навчаться за програмою магістратури, а ще й тих, хто має бажання вступити до
докторантури одного з європейських університетів [4].
Впровадженням Болонської системи має ще багато проблем і зауважень.
Проблема її адаптації до національного менталітету, практичного втілення
потребують детального наукового розгляду. Ця тема потребує детального
обговорення, до якого мають долучитися всі, кого вона хоча б трохи стосується.
Ніхто не може лишатися байдужим. На нашу думку, тільки через співпрацю, за
допомогою нових ідей молодого покоління, разом з надзвичайно великим
досвідом і вміннями старшого покоління можливо досягти бажаних,
запланованих змін, які виведуть рівень освіти в нашій країні на новий, сучасний
рівень.
Література:
1. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні
принципи входження в Європейський простір вищої освіти /
В. С. Журавський., М. З.Згуровський. — К.: Політехніка, 2003.
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2. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники
Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубіянко В. В., Бабин І. І. —
К., 2003.
3. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті
Болонського процесу (документи і матеріали 2003—2004 років) / За редакцією
В. Г. Кременя. — К., 2003.
4. Андрусь О. Модульно-проектувальний комплекс: освітні завдання
та методологічна основа [текст] / О. Андрусь // Вища освіта України. – 2009. –
№ 1. – С. 97-101.
І.І. Антоненко
Національний технічний університет України «КПІ»
НАВЧАННЯ АНОТАЦІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ У ВНЗ
Міжнародні зв’язки України підвищують роль іноземних мов, а сучасне
суспільство ставить нові вимоги до професійної діяльності майбутнього
фахівця, у зв’язку з цим змінюються вимоги до рівня практичного оволодіння
студентами уміннями спілкування в усній і письмовій формах відповідно до
соціальних норм мовленнєвої поведінки.
Наукові тексти вторинного характеру поширюють в науковому обігу
інформацію про досягнення. Дослідники В.Є. Чернявська, Т.М. Корж та
М. Д. Гольов вважають, що складаючи новий вторинний текст, автор має
можливість проявити себе творцем. Під час читання йде опрацювання
представленої інформації в тексті і перед студентом постає задача вибрати
спосіб та мовну форму викладу змісту тексту-першоджерела, застосовуючи
досвід та свій індивідуальний стиль письма. Вчені в своїх роботах зазначають,
що розуміння змісту тексту оригіналу ґрунтується на знаннях в галузі однієї чи
декількох дисциплін, які дають змогу студентові вступати в міжкультурну
двомовну комунікацію як спеціалісту, який діє і визначає свою галузь і роль
посередника в комунікації. Про важливість володіння термінологією, загальну
інформаційну обізнаність і обсяг семантичного поля з конкретної тематики й
проблематики, спеціальні знання в певній сфері діяльності, які відіграють
головну роль при створенні тексту перекладу, пишуть вчені Н.Н. Гавриленко,
Я.Г. Фабрична. Як відомо, що той, хто перекладає є головним посередником,
що забезпечує комунікацію та передачу змісту основного тексту, який може
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бути переказаний, анотований або реферований. Проблеми перекладу вивчали
науковці, які розробляли класифікацію видів перекладу та компресії тексту
(І.В. Корунець, Л.С. Бархударов, О.І. Чередниченко, В.В. Сдобников,
В.Н. Коміссаров, В.В. Сафонова, С.Є. Максімов, А.А. Вейзе, О.Л. Бурак,
І.С. Алєксєєва, І.В. Арнольд, М.С. Зарицький та інші).
Відповідно до жанрово-стилістичної класифікації розрізняють художній
та інформативний переклади. До художньго відносять переклад художньої
літератури, який має художньо-естетичний вплив, а до інформативного
відносять переклад спеціальних текстів. К.О. Шевелько зазначає, що у межах
інформативного виду також розрізняють підвиди, згідно оригіналу до певного
стилю мови, виділяють: науково-технічний переклад, суспільно-політичний
переклад, переклад газетно-журнальних матеріалів, офіційно-діловий переклад,
переклад рекламних матеріалів. Л.С. Бархударов у своїй класифікації враховує
також і форму тексту – усний переклад усного тексту, письмовий –
письмового, усний – письмового чи письмовий переклад усного тексту.
Анотаційний і реферативний переклад належать до письмового виду, про це
свідчать роботи вищезгаданих вчених, які вивчали види перекладів, але вони
можуть бути усними. Навчати студентів таким видам перекладу дуже корисно,
тому що вони є засобом економії часу для читання друкованих іншомовних
текстів. Також студенти можуть передавати інформацію першоджерела у
стислому вигляді рідною мовою або іноземною.
В умовах інформаційного потоку, коли читач просто фізично не встигає
сприйняти всю інформацію, що надходить, він
може користуватися
інформацією у вигляді вторинного тексту, який являє собою коротке
повідомлення про головний зміст іншомовного тексту і дає уявлення про його
тему та предмет викладу рідною мовою. Головною метою при скороченні
обсягу інформації є збереження його основного змісту. Як відомо, анотація
перелічує питання, які висвітлені у першоджерелі, але не розкриває їх.
Студенти отримують завдання знайти важливі питання тексту та письмово
записати їх. Вони можуть передати їх в усній формі. Якщо інформація буде
цікавою, або важливою та корисною, то студенти самі бажають обговорити її.
На думку Т.М. Корж, методична цінність анотування в тому, що анотація є
мовленневою вправою для розвитку вмінь писемного мовлення. Створюючи
власний текст студент має проникнути в тему першоджерела, що сприяє
вдосконаленню вмінь зрілого читання, а письмовий виклад тексту формує
вміння зрілого письма, допомагає в навчанні реферування. При реферуванні
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не лише перелічуються питання з первинного тексту, а й передається зміст
кожного з них. Реферування будується на основі коротких ключових
повідомлень, які виділені з тексту-оригіналу, і формулюються з позицій автора
оригіналу, вони
знайомлять читача зі змістом оригіналу і таким чином
заміщують його. Анотація дає уявлення лише про тему першоджерела і
полегшує пошук необхідної інформації у тексті оригіналу, вона може
виступати самостійним твором, однак не замінює тексту оригіналу. Стиль
анотаційного перекладу книги або статті довільний і головне її призначення в
тому, щоб дати читачеві можливість скласти відповідне уявлення про
доцільність ознайомлення з анотованим матеріалом. К.О. Шевелько вважає,
що анотаційний переклад – це вид спеціального перекладу, який полягає у
складанні анотації на текст першоджерела мовою перекладу і надає читачеві
уявлення про характер оригіналу (книга, стаття, технічний опис, рукопис ), про
його побудову та
якість викладу, актуальність, важливі питання та
обґрунтованість висновків.
З огляду на роль письма у навчанні та на навички і вміння, які необхідні
при написанні письмових повідомлень, слід удосконалити вибір таких методів
навчання писемного мовлення, які б могли допомогти формуванню цих умінь.
Література:
1. Гавриленко Н. Н. Обучение переводу в сфере профессиональной
коммуникации: Монография. – М. : РУДН. 2008. – 175 с.
2. Корж Т. М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів
анотування англійських професійно орієнтованих текстів : дис. … канд. пед.
наук : 13.00.02 / Корж Тетяна Миколаївна. – Севастополь, 2008. – 256 с.
О.С. Бецько
Національний технічний університет України «КПІ»
КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Письмо та писемне мовлення – це продуктивний вид мовленнєвої
діяльності, якому навчають на всіх етапах вивчення іноземної мови. В
сучасному світі відбувається активна міжнародна співпраця в різних галузях та
в сфері освіти зокрема. Студенти мають змогу проходити стажування та
навчатися закордоном, брати участь в міжнародних проектах, проводити
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наукові дослідження із залученням іншомовних матеріалів тощо. Все це
вимагає від фахівця володіння усними і письмовими формами іншомовної
комунікації. Саме тому у вищій школі потрібно звернути увагу на підготовку
фахівців з відповідною професійною та міжкультурною комунікативною
компетентністю. Розвиток технологій та їх застосування в усіх сферах
людського життя також впливає на зростаючу потребу вміти виражати свої
думки в письмовій формі. Проте, існують суперечності між вимогами
навчальних програм, сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців та
реально досягнутими результатами в формуванні писемного мовлення. Саме
тому, важливим завданням є посилення комунікативної функції цього виду
мовленнєвої діяльності, забезпечення відповідності цілей навчання писемного
мовлення сучасним вимогам. Завданням навчання письма в технічному ВНЗ є
навчити студента писати різнотипні тексти відповідної тематики,
аргументуючи свою точку зору англійською мовою. На думку С. Торнбурі
письмовий текст можна назвати комунікативним, якщо автору вдається
повідомити зміст, здатний вплинути на думки та поведінку читача [3, с. 62].
Отже, щоб правильно підійти до навчання писемного мовлення, слід
зрозуміти, в якій ролі воно виступатиме в навчальному процесі, тобто,
класифікувати його за різними критеріями, визначити роль викладача в
навчанні письма, щоб з’ясувати, наскільки викладач повинен втручатися в
процес письма, щоб воно стало продуктивним, встановити, як діяти студентам
на різних етапах створення письмового повідомлення, вказати місце письма під
час проведення аудиторних занять – ось мета нашого дослідження.
Ми можемо по-різному розглядати письмо в навчальному процесі.
Навчання письма може бути просто засобом навчання інших аспектів мови,
наприклад, граматики, лексики, тощо, і метою (кінцевим продуктом) навчання
іноземної мови. На думку Пенні Ур, письмо, у якості засобу навчання широко
використовується в усіх курсах навчання іноземної мови, як зручний
інструмент відпрацювання різних мовних явищ, не пов’язаних з власне
письмом (студенти записують нові лексичні одиниці, переписують граматичні
правила, пишуть відповіді на запитання до прослуханих чи прочитаних текстів,
виконують письмові тести). Тут письмо є лише засобом звернення уваги
студентів на тренування певних мовних аспектів чи, що найчастіше
трапляється, просто методом їх тестування, яке має на меті поінформувати, в
якій мірі студенти опанували мовний матеріал в такій формі, яку викладач
може перевірити і оцінити пізніше. Якщо ж головною метою навчання є власне
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письмо, використовуються інші прийоми. На макрорівні, вони передбачають
відпрацювання специфічних письмових форм, на рівні слова чи речення
(правопис, друкування, письмо від руки, пунктуація), а на макрорівні, акцент
переноситься на зміст та структуру. Завдання пропонують студентам виразити
свою думку власними словами, визначити причину створення письмового
тексту і часто визначають цільового читача. Прикладом може бути розповідь чи
написання листа, тощо. Існує і третя роль письма в навчанні – це поєднання
цілеспрямованого природного писемного мовлення з навчанням чи
тренуванням інших навичок, наприклад, письмова відповідь на читання
суперечливої газетної статті (поєднує письмо з читанням) чи складання
жартівливої розповіді для ілюстрації ідіоми (поєднує письмо і відпрацювання
лексики) [4, с. 162]. Взагалі, Джеремі Хармер стверджує: «все, що ми пишемо,
зазвичай, залежить від того, що ми читаємо. Ми пишемо листи у відповідь на
інші листи, електронна переписка за формою нагадує усні діалоги, в Інтернет
чатах та імітованих середовищах (MOOS) відбувається комп’ютерний дискурс,
як усний діалог в реальному часі. Ось чому неможливо формувати мовленнєві
навички студентів ізольовано» [5, с. 251].
Ще одним важливим аспектом в навчанні письма є визначення його
мети – навчати заради змісту повідомлення чи його форми. Загалом, метою
писемного мовлення є вираження ідей, донесення певного змісту читачеві
таким чином, щоб він вважався найважливішою складовою письма. З іншого
боку, автор письмового тексту повинен, в деякій мірі, звернути увагу і на
формальні аспекти: охайність, почерк, правильний правопис та пунктуація,
прийнятні граматичні форми та структури, ретельний підбір лексики, щоб
повідомлення було зрозумілим для читачів. Повільна та рефлективна природа
письмового процесу дає змогу автору присвятити час та увагу формальним
аспектам. Однією з проблем тут є пошук та підтримання розумного балансу
між змістом та формою, особливо на етапі визначення вимог та оцінювання.
Більшість видів роботи для навчання писемного мовлення під час
аудиторних занять ділиться на категорії в залежності від кількості обмежень,
допомоги і контролю, запропонованих студентам, від копіювання до
некерованого (вільного) письма. Між двома даними існує низка наступних
елементів: виконання вправ – студенти пишуть слова, фрази, речення як
відповіді на чітко сформульовані завдання з обмеженим вибором ресурсів і
обмеженими можливостями для творчості; кероване письмо – викладач керує
студентами, які пишуть довші тексти в досить обмежених чи контрольованих
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завданнях, спираючись на зразки та моделі текстів і мовних елементів,
отримують поради, дотримуються організаційних рамок; письмо як процес –
студенти пишуть те, що хочуть, проте користуються допомогою викладача чи
інших студентів протягом усього процесу створення письмового тексту,
починаючи з вибору теми, збору ідей, структурування думок, планування,
складання чорнового варіанту, коментування, редагування, написання
кінцевого продукту, «публікація» тексту, тощо; некероване письмо – студенти
пишуть вільно, без контролю та керівництва викладача, його допомоги,
коментарів в ході роботи, проте, заголовок чи завдання може бути визначено
заздалегідь, а оцінювання роботи відбувається пізніше.
Точність письма більш притаманна на нижчих щаблях цієї класифікації, а
побіжність – на вищих. Копіювання та виконання письмових вправ лише
використовують з метою опанування чогось іншого, але не письма, і не
допомагають значно краще писати. Викладачі стоять перед викликом як
сформувати навички письма і чи можна це зробити взагалі. Багато з них
вбачають навчання письма просто в постановці письмового завдання, його
виконання студентами вдома, як самостійного завдання та, зрештою, зборі
письмових робіт та їх оцінюванні. Дехто сумнівається в тому, що існують якісь
види аудиторної роботи для навчання письма, вбачаючи в ньому лише
індивідуальний вид роботи. Проте, існує чимало можливих кроків, які можуть
відбутися між етапом постановки завдання та перевіркою роботи. Викладач
також може багато допомогти студентам. Студент може вдосконалити свої
письмові навички, коли його заохочують і допомагають в ході підготовчих
процедур перед створенням кінцевого продукту і на його етапах. Д. Скрівенер
вважає, що студентам можна допомогти наступним чином: вибрати тему та
жанр; зібрати ідеї, обговорити їх з іншими студентами, щоб отримати інше
бачення; обрати найкращі з ідей, розташувати їх послідовно і впорядкувати;
зробити нотатки, схеми, структурувати ідеї; підібрати відповідну граматику і
лексику; виконати вправи на мовні явища, які стануть у нагоді; розглянути
зразки і моделі текстів, подібних до тих, які студенти писатимуть; скласти план
і продумати структуру тексту; написати чорновий варіант; отримати відгук про
зміст повідомлення та використання мови; у групах чи парах попрацювати над
деякими частинами твору; внести зміни та переписати; написати кінцевий
варіант; знайти читачів; оцінити роботу [2, с. 194]. Ці види роботи є складовими
категоріями керованого письма та письма як процесу, які на практиці досить
часто переплітаються. Письмо – це складний і тривалий процес. В своїй
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більшості, завдання, пропоновані студентам вимагають певних підготовчих
вправ чи етапів заняття.
В реальному житті люди пишуть для того, щоб когось про щось
повідомити. Студенти пишуть іноземною мовою, щоб показати свої знання і
щоб їх оцінили, а не для якоїсь іншої комунікативної потреби [1, с. 63]. Щоб
студенти змогли відчути реальний сенс і призначення свого письмового
повідомлення та для підняття мотивації варто подумати про цільову читацьку
аудиторію, яка певним чином може скористатися тим, що написали студенти.
Тут у нагоді можуть стати й інформаційно-комунікативні технології, які дають
змогу опублікувати письмову роботу і зробити її доступною багатьом читачам,
що, в свою чергу, змусить студента відповідально поставитися до створення
письмової роботи. В реальному житті, як зазначає Скрівенер, коли люди щось
пишуть, вони можуть дізнатися, чи досягло написане ними якогось результату,
а тоді судити про успішність письма: написавши скаргу в Інтернетмагазин,
можна отримати задоволення від того, що звідти дадуть відповідь, зрозуміють
проблему та здійснять кроки до її вирішення. Сам факт, що письмове
повідомлення може досягти якогось результату – це частина мотивації
поставитись до нього відповідально [2, с. 201]. Гарні автори (студенти) мусять
бути старанними читачами та рецензентами своєї роботи. Слід завжди
пам’ятати про існування читацької аудиторії і призначення письмового
повідомлення. Зазвичай, переважна більшість письмових завдань не має чіткої
спрямованості і не передбачає читацької аудиторії, окрім викладача. Якщо
студенти пишуть лише для задоволення викладача, їх мотивація дуже низька, а
відповідно і якість письма також.
Отже, перед тим, як запропонувати студентам письмове завдання, слід
провести аналіз потреб студентів, з’ясувати, які типи текстів вони хочуть
навчитися писати, і покласти результати цього аналізу в основу письмових
завдань. Ще до того, як студенти почнуть писати, викладач повинен подумати
про долю кінцевого продукту. Якщо студенти знатимуть, хто читатиме їх
роботи і чого очікує читач, у них буде чітке уявлення про мету, що потягне за
собою інші рішення, які студенти приймуть в ході створення письмового
продукту. Не слід робити оцінки текстів студентів лише за правильністю
використаної мови, варто звернути увагу на зміст та реакцію читача. Завдання
повинні бути близькими до реального життя, оскільки, виходячи з мети
навчання письма, студенти повинні навчитися писати іноземною мовою те, що
звичайна людина пише рідною мовою в реальному житті. Використання
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проектів (написати путівник для міста / села, брошуру про місцеві визначні
місця /спорт
/ звички / види зайнятості населення, коротку історію
університету / міста /села за розповідями старших, групова стінгазета, журнал
канікул, тощо) забезпечить системність та послідовність в навчанні писемного
мовлення, а також доведе, що письмові твори можна навчитися створювати не
лише індивідуально, але й у співпраці.
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Л.В. Бондар
доцент, кандидат педагогічних наук
Національний технічний університет України «КПІ»
НАВЧАННЯ АРГУМЕНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ НИМИ
ФРАНКОМОВНИМ ГОВОРІННЯМ
Логіко-структурна цілісність монологу-аргументації реалізується в
логіко-структурній організованості та зв’язності повідомлення. За визначенням
Л.Г. Васильєва, дослідника лінгвоаргументології як галузі мовознавства [1,
с.37], текст-аргументація складається з аргументативних кроків, ходів та
макроходів. В.І. Карабан [4] зазначає, що мовленнєвий/дискурсивний крок є
елементом ходу, сполученням мовленнєвих актів: тези та обгрунтування, де
аргументативний крок – комплекс аргументативних функцій, хід – сукупність
кроків, які мають змістовий, граматичний та комунікативний зв’язок, та
об’єднані спільною глобальною тезою всього повідомлення. Декілька ходів
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можуть утворювати макрохід. Структурування французького монологуаргументації варіюється в залежності від способу міркування, який лежить в
основі моделі побудови аргументації:
- дедуктивний або індуктивний спосіб (Le raisonnement déductif ou
inductif): структура дедуктивного професійно спрямованого монологуаргументації починається з висловлення головної ідеї, принципу, закону для
виявлення часткового наслідку; індуктивний – презентація різних чисельних
окремих випадків для формулювання принципу, головної ідеї;
- міркування за аналогією (Le raisonnement par analogie) – порівнюють
висунуту тезу з подібною ситуацією для доведення її істинності, часто
використовуються стилістичні тропи та фігури, оскільки метафоричність є
типовим явищем французького мовлення, включаючи науково-технічне;
- концесивне/допустове міркування (Le raisonnement concessif) – на початку
монологу мовець погоджується з аргументом чи фактом, який протирічить його
власній тезі, продовжуючи доводити істинність своєї точки зору;
- міркування (доказ) від протилежного (Le raisonnement par l'absurde) –
висунення протилежної до тези супозиції, демонстрація хибності чи
абсурдності висновків у результаті її доведення;
- критичне міркування (Le raisonnement critique) – мовець спростовує тезу,
протилежну його власній, вдаючись до критичного аналізу складових певного
судження: ”Quel est l’aspect principal de la question abordée?“, ”Est-ce que ces
données peuvent me permettre de tirer cette conclusion?“, ”Cet argument n'est-il pas
en opposition avec celui-ci“, ”Si cela est vrai, qu'est-ce que cela peut entraîner?“...
- силогізми (Le syllogisme) – дедуктивний спосіб міркування, висновок
якого є результатом пред’явлення двох речень як істинних (prémisses), з яких
виводять третє та, які мають однакову суб’єктно-предикатну структуру,
базуючись на принципах: "що відноситься до головного, стосується його
складових та навпаки", наприклад: 1. Proposition majeure (Les nouvelles
technologies sont devenues indispensables à notre vie). 2. Proposition mineure (Le
Wi-Fi Direct,qui peut procéder à une recherche automatique d'autres périphériques
et services compatibles, fait partie de nouvelles technologies). 3. Conclusion (Le WiFi Direct est devenu indispеnsable à notre vie).
Аналіз науково-методичної літератури [1; 2; 6] дозволив виділити такі
моделі (плани) побудови монологу-аргументації:
- діалектична модель: а) теза: захист певної точки зору; б) антитеза:
наведення аргументів, протилежних висунутій тезі, результатом яких є
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виникнення видимого протиріччя між обома судженнями; в) синтез: фінальна
теза, поєднання певних елементів протилежних тез та встановлення "середньої"
істини внаслідок подолання протиріч: Thèse initiale →Antithèse→ Synthèse;
- аналітична модель: проведення аналізу певного явища, його а) фактів,
обставин; б) причин їх виникнення; в) наслідків, висновків: Problèmes→ Causes→
Solutions;
- компаративна модель: зіставлення двох тез, передбачає два варіанти
побудови аргументації: І. а) розгляд першої тези; б) розгляд другої тези; в)
аналіз їх спільних елементів та розбіжностей: Première thèse→ Seconde
thèse→ Leurs points communs et différents; та ІІ. а) огляд спільних рис обох тез; б)
аналіз їх розбіжностей; в) синтез двох тез у третю: Points communs entre les deux
thèses→ leurs points différents→refonte des deux thèses en troisième;
- акумулятивна модель: коментування та пред’явлення кожного аспекту
проблеми, що розглядається, де пункти плану будуються відповідно до кожного
аспекту: Thèse→ premier aspect→ deuxième aspect→ troisième aspect etc;
- пояснююча модель: розгортання аргументації навколо кількох різних
осей, кожна вісь міркування (може включати різні згадані вище способи
міркування) відображає частину даного плану: Thèse→premier axe de
réflexion→second axe réflexion etc;
Таким чином, лінгвістичні особливості французького професійно
спрямованого монологу-аргументації є об’єктивним фактором впливу на
характер формування компетентності у монологічному мовленні майбутніх
фахівців технічної галузі, визначення та врахування яких є передумовою
підвищення ефективності відповідного навчання.
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АКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ
За останні десятиліття система освіти зазнала значних змін, пов’язаних з
науково-технічним прогресом і трансформаціями в глобальному суспільному
середовищі, яке визначають як інформаційне. В цих умовах методи викладання
є більш особистісно-орієнтованими, спрямованими на практичне засвоєння
знань.
Мета будь-якого навчального закладу полягає в забезпеченні підходящого
навчального середовища, що сприяє інтенсивному і якісному процессу
навчання. Теорія практичного навчання (Kolb, D.A. (1984) припускає, що існує
зв'язок між навчальним середовищем, методами навчання і відповідними
методами викладання [3].
Методи викладання поділяють на пасивні й активні. Пасивні методи – це
лекції, читання літератури, перегляд відео.
Активні методи викладання передбачають активне залучення студентів
до навчального процесу. Це процес здобування, а не споживання знань.
Методи викладання, які використовують стратегії максимальної взаємодії
між студентами, студентами і викладачем відносять до активних методів [1]:
- ситуаційне дослідження;
- індивідуальна дослідницька робота;
- групові проекти;
- обговорення на заняттях;
- рольові ігри.
основними перевагами активних методів викладання є:
- підвищення мотивації в процесі навчання і, як наслідок, високі
результати;
- використання попереднього досвіду і знань;
- прийняття нових перспектив
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критичне переосмислення існуючих припущень;
відкритість по відношенню до результатів навчання;
взаємопідтримка і взаємонавчання;
заохочення до самостійної роботи і відповідальності до результатів
навчання;
- розвиток загальних комунікативних навичок (прослуховування,
обговорення, співпраця)
Основними недоліками і обмеженнями у використанні активних методів
викладання може бути:
- потреба більшого часу;
- готовність студентів і викладача використовувати активні методи;
- емоційні ризики, наприклад при проведенні рольових ігор.
На основі досліджень, які Камел і Дахвей (Sherif H Kamel, Khaled
Dahawy) проводили серед студентів Американського університету в Єгипті,
зроблено висновок, що деякі студенти краще сприймають активні методи
викладання, такі як дослідницькі проекти у той час, як більшість студентів
віддають перевагу пасивним методам [2].
Автори Камел і Дахвей вважають соціо-культурний фактор основним
чинником у формуванні сприйняття переважно пасивних методів викладання.
На їхню думку, недостатній рівень сучасних навчальних програм, велика
кількість студентів на одного викладача також створюють навчальне
середовище, де переважають пасивні методи викладання.
Основна мета будь-якого методу викладання – це задоволення очікувань
студента. У разі використання невідповідного методу, це може утруднити
процесс навчання. Тому викладачі використовують методи, які відповідають
очікуванням конкретної групи студентів.
На сучасному етапі розвитку цифрових технологій та соціальних медіа,
які все більше поширюються серед студентів, широке включення їх в процес
навчання буде стимулювати до активних методів. Наприклад, використання
різних форм комбінованого навчання. Студенти активно залучаються до
навчального процесу. Вони знаходять потрібну інформацію для виконання
поставлених завдань. Викладачі допомагають спрямовуючі напрям пошуку.
Результати виконання обговорюються на заняттях.
Мета університету створювати навчальне середовище, в якому
використовуються передові методи навчання і викладання, що сприяють
-
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оволодінню професійними знаннями, розвитку критичного мислення і
особистим якостям.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
На сегодняшний день ряд учёных исследовали вопрос компетентностного
подхода в изучении иностранных языков, но следует констатировать, что не
существует единого определения понятия "компетентность". Заметим, что
Международная комиссия Совета Европы в своих документах [2, с. 10]
рассматривает это понятие как общие или ключевые умения, базовые умения,
фундаментальные пути обучения, ключевые квалификации, кросучебные
умения или навыки, ключевые представления, опоры или опорные знания.
В соответствии с решением конференции в Норвегии (2004 г.) понятие
компетентности трактуется как: способность применять знания и умения
эффективно и творчески действовать в ситуациях, предполагающих
межличностные отношения в социальном контексте и в профессиональных
ситуациях. Установлено, что компетентность – это понятие, включающее в себя
ценностные ориентации, умения и знания [3, c. 6].
Свою трактовку данного феномена приводит Международный
департамент стандартов обучения, достижения и образования: понятие
компетентности является способностью личности квалифицированно
осуществлять деятельность и выполнять поставленные задачи. Однако следует
помнить, что понятие компетентности состоит из набора знаний, навыков и
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отношений, с помощью которых можно эффективно выполнять действия,
исходя из стандартов в определённой профессиональной области [4, c. 1]. С
целью облегчения процесса оценки компетенций, Департамент предлагает
выделить из этого понятия такие индикаторы, как приобретённые знания,
умения, навыки и учебные достижения.
В начале 80-х годов Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) начала свои исследования в этом направлении [1]. В рамках
Федерального статистического департамента Швейцарии и Национального
центра образовательной статистики США и Канады была начата программа
"Определение и отбор компетенций: теоретические и концептуальные основы с
сокращённым названием DeSeCo [5] (1997 г.). К данной программе были
привлечены эксперты, специализирующиеся в различных областях науки.
Среди них были работники образования и бизнеса, системы здравоохранения и
международных организаций, государственного и частного сектора экономики
и т.п. Перед экспертами была поставлена задача обобщения и систематизации
мирового опыта в рассмотрении данного вопроса.
По результатам работы программы "DeSeCo" установлено, что понятие
компетентности в удовлетворении личностных и социально значимых
потребностей личности. Каждая компетентность возникает как результат
взаимодействия соответствующих познавательных элементов и практических
ценностей, поведенческих составляющих, знаний и т. п.
На протяжении нескольких лет специалисты вышеупомянутой
организации обобщали и анализировали мировые образовательные системы
исходя из их важности и эффективности. Результаты этой работы сделали
возможным создание системы образовательных индикаторов. Исходя из
полученных результатов, Организация экономического сотрудничества и
развития разрабатывает детальные рекомендации по внедрению компетенций в
содержание образования европейских стран.
На сегодняшний день существует много точек зрения о необходимости
определения классификации компетентностей, но учёные не пришли к единому
определению. Исследователи программы "DeSeCo" отмечают, что
ответственность за приобретение личностью необходимых компетенций несёт
не только школа, но на их формирование влияют в значительной степени семья,
работа, массмедии, религиозные и культурные организации и т.п. Итак, понятие
компетенций определяется через характеристики, которые позволяют личности
эффективно взаимодействовать во многих социальных сферах.
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THE REQUIREMENTS TO THE ESP COURSE
It should be kept in mind that teaching language as well as other subjects has
the following components in course design: materials, teaching methods, evaluation,
students, and, of course, a teacher. The role of each component is strongly argued
about but no one will deny the importance of the selected and developed materials for
the course. What is meant by materials? First of all it is a textbook. Some teachers
believe it is possible to teach ESP without a textbook which in their opinion can limit
in some way the freedom in selecting topics of the course content and methods of
teaching, and cannot be used as instructional material because it is too inflexible, still
necessity of the textbook in combination with other materials in teaching/learning
process is undisputable for the most of the teachers.
20

English for Specific Purposes (ESP) is considered to be the most challenging
branch in language teaching. It is designed to meet specified needs of the learner in
contrast with General English and is related to some particular occupations and
activities. ESP was developed to meet with the different needs every profession has.
ESP has started to develop quite recently and the teachers of English have to develop
special curriculum and provide sufficient materials for every ESP course according to
their students’ professional needs [2].
The only way out is to develop personal resource set of materials. There are
some very important principles to be followed while composing the set:
Scientists put the following requirements to an ESP textbook: as to the content
– it should be interesting and useful for the students; as to the structure – it should
have a great number of literary forms; as to the language – it should have standard
English, which is natural and correct; as to the information – it should be recent and
real. Besides, an ESP textbook should have appropriate level of difficulty, clear
instructions and should be accompanied by various supporting materials: exercises,
vocabularies, etc.
Reviewing the available textbooks for teaching ESP you can hardly find the
suitable one for a particular engineering speciality. Existing book market offers a
great variety of books for general purpose English but the need in ESP books is not
satisfied in proper way. There are numerous coursebooks that can be used by teachers
of English for management and marketing, for business and law, for computing and
tourism (Market Leader, English for Business Communication, English for
International Banking and Finance from Cambridge University Press, New Insights
into Business from Longman Pearson Education, Oxford English for Information
Technology, Oxford English for Electronics from Oxford University Press and so on).
We have some general engineering textbooks like Everyday Technical English from
Pearson Education, Oxford English for careers. Technology 1-2 from Oxford
University Press, but there are a number of specialities where coursebooks are not
available, and teachers have to look for some other ways of providing materials [3].
Special attention should be given to the authentic materials. These must be
different on the context and on the structure texts, embracing as many aspects of the
speciality as possible. And the authentic material doesn’t mean a mere text; it should
be accompanied by a complex of different assignments aimed at the formation of
student’s communicative competences in English for real-life academic and jobrelated areas. Every unit should include exercises making it possible to develop
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integrated language skills (reading, listening, spoken action and interaction, and
writing).
Speaking about other teaching materials first of all we should mention
computer software, video and audio files, and various visual aids. Modern
information technologies give us the opportunity to use a great deal of materials
available though the Internet. These are video or audio programmes, films, software
for developing interactive exercises and so on. ESP teachers can use such programs
as Hot Potatoes by Half Baked Software which makes it possible to produce
presentations and create a number of interactive exercises; Spellmaster in association
with Alcester Grammar School which is a free tool for working out on-line and
vocabulary exercises, word and phrase games, etc.
All teachers involved in the ESP teaching have to compose a set of materials
for each ESP course. The ESP teachers can surely succeed in teaching by creating
their own set of materials, using modern teaching methods while delivering these
materials, having the student in the center of learning, and providing the sufficient
control through the system of proper tests [1].
And finally, in creating the ESP course the ESP teachers should closely
cooperate with the specialists teaching the specialty as a lot of starting materials
(specialism-related texts) for the course development can be provided by them.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Радикальні зміни в нашому суспільстві змінюють і ускладнюють умови
соціального життя людини. На даний час намітився перехід від суворо
регламентованого життя всього суспільства і окремо взятої людини до
вибудовування гнучких взаємовідносин. У цьому зв'язку суспільство диктує
системі вищої професійної освіти запити на розвиток вільної, відповідальної,
комунікативно активної особистості, яка усвідомлює своє право вибору і вміє
цей вибір здійснювати, діючи свідомо і відповідально. У новому столітті
істотно змінився соціокультурний контекст ставлення до вивчення іноземних
мов. Значно зросли їх освітня та самоосвітня функції у ВНЗ, професійна
значущість на ринку праці, що викликало посилення мотивації до вивчення
англійської як мови міжнародного спілкування.
Якість модернізації сучасної вищої освіти багато в чому залежить від
характеру протікання інноваційних процесів і визначається особливостями
нововведень, інноваційним потенціалом певної навчальної ситуації та
педагогічного колективу. Активізація міжнародних відносин у контексті
інтеграційних та глобалізаційних тенденцій розвитку світової спільноти сприяє
підвищенню загального інтересу до вивчення іноземних мов, і в першу чергу
англійської – як традиційно важливого засобу міжнародного спілкування.
Якісна підготовка студентів до здійснення різнобічної комунікації іноземною
мовою передбачає вивчення не тільки власне мови (її основного лексичного
складу, фразеологізмів, орфографії, синтаксису і т. п.), а й глибше розуміння
культурної своєрідності, традицій, звичаїв, творчої спадщини та ментальності її
носіїв.
Одна з основних цілей навчання іноземної мови в умовах мовного ВНЗ
полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції мовою, яка
вивчається. Комунікативна компетенція складається з чотирьох основних
компонентів, а саме: лінгвістичної, мовної, соціокультурної та стратегічної
компетенцій [2, с. 25-26]. При цьому соціокультурна компетенція є одним з
основних функціональних аспектів мовної комунікації.
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Соціокультурний компонент комунікативної компетенції передбачає
знання соціокультурного контексту, в якому використовується іноземна мова.
Випускник ВНЗ повинен уміти використовувати адекватні засоби іноземної
мови для досягнення тих чи інших комунікативних цілей [5, с. 20]. Таким
чином, володіння іноземною мовою на досить високому рівні в якості однієї з
необхідних умов забезпечення якісної мовної підготовки передбачає
формування вміння адекватно використовувати мовний матеріал відповідно до
контексту, в якому відбувається мовна комунікація. Знання контексту завжди
ґрунтується на знанні культури, що асоціюється з мовою, яка вивчається, а
також норм використання мови в рамках даної культури.
В умовах практичної відсутності реальних можливостей безпосереднього
контакту з культурою носіїв мови та людьми, які використовують дану мову в
якості природного засобу спілкування, на жаль, часто досить імовірне
виникнення тенденції перетворення процесу вивчення іноземної мови в процес
накопичення знань про мову, а не оволодіння мовою як засобом мовного
спілкування. Говорячи про вивчення англійської мови, слід відзначити, що вся
система навчання мови повинна бути організована з урахуванням тієї ролі, яка
належить їй в сучасному світі. Як відомо, в умовах глобалізації, саме англійська
мова є основним засобом мовного спілкування на глобальному рівні [1, с. 97]. У
зв'язку з цим, в умовах сучасності навчання англійської мови як іноземної є
необхідною умовою глобальної освіти.
Вивчення іноземної мови, як вже зазначалося раніше, пов’язане з
всебічним вивченням культури. У випадку з англійською мовою виникають
додаткові труднощі, пов'язані з тим, що англійська є мовою, яка
використовується як рідна чи друга мова в Австралії, Англії, Ірландії, Канаді,
Новій Зеландії, США, Уельсі, Шотландії та багатьох інших країнах.
Англійською мовою говорить переважна більшість людей у світі. Існує думка,
згідно з якою сьогодні англійська мова належить не тільки його безпосереднім
носіям, а й усім людям, що використовують дану мову в якості природного
засобу спілкування [7, с. 10]. Автор всесвітньо відомої «Кембриджської
енциклопедії англійської мови» Д. Крістал вказує, що в даний час число людей,
які володіють англійською мовою і користуються нею як засобом комунікації,
наближається до семисот мільйонів, і проживають вони на всіх континентах
[3, с. 16]. При цьому лише менше половини з них є носіями мови.
У подібній ситуації визначення того, хто саме може і повинен стати
еталоном мовної поведінки для студентів мовного ВНЗ, представляється досить
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складним. Для раціонального вирішення цього питання слід встановити, яка
саме модель є найбільш прийнятною і найбільш доцільною для тих чи інших
умов вивчення мови. Наприклад, у випадку, коли англійська мова вивчається з
метою спілкування на міжнародному, інтеркультурному рівні, є доцільним
створення таких умов і використання відповідних педагогічних засобів, завдяки
яким студенти попередньо сформували б судження про існування різних
варіантів англійської мови, прийнятих у середовищі як носіїв мови, так і людей,
які використовують дану мову з метою мовного спілкування.
Слід зазначити, що вивчення мови неодмінно передбачає ознайомлення,
тій чи іншій мірі, з культурою носіїв мови, з нормами і цінностями, прийнятими
в суспільстві її носіїв. Більше того, адекватне використання мови обов'язково
ґрунтується і орієнтоване на виконання певних норм поведінки, прийнятих
серед представників даної культури. Дослідники проблеми формування
комунікативної компетенції відзначають, що в переважній більшості випадків
навчання іноземної мови традиційно зосереджене на вивченні саме різних
аспектів мови – лексичному, граматичном та ін., а також формуванні навичок і
вмінь говоріння, аудіювання, читання та письма. Тому слід відзначити, що
функціональна сторона комунікативної компетенції часто ігнорується,
внаслідок чого вивчення мови зводиться до отримання знань про мову, а не
засвоєння мови як засобу мовного спілкування.
Таким чином, формування соціокультурних компонентів комунікативної
компетенції зокрема, такими як адекватне оволодіння тією чи іншою мовою,
передбачає вивчення її культури. Також слід підкреслити, що вивчення
культури неможливо без оволодіння мовою представників даної культури.
Однак при цьому необхідно визначити, хто саме має виступати як еталон
мовленнєвої поведінки в тому чи іншому контексті навчання іноземної мови у
спеціалізованому вищому навчальному закладі. У випадку з англійською
мовою слід також встановити, представники якої саме культури стануть
оптимальною моделлю мовної поведінки, найбільш прийнятною в наших
умовах навчання мови.
У цьому зв'язку К. Девісон і Д. Каммінс вважають, що англійська мова,
яка використовується з метою міжнародного спілкування, може і повинна
розглядатися не як мова, що вживається в цілях мовної комунікації в тій чи
іншій частині планети, а, швидше, в якості загальноприйнятого засобу
спілкування на глобальному рівні, яким і є сьогодні англійська мова [4, с. 11311133].
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Говорячи про навчання англійської мови в умовах технічного ВНЗ, слід
зазначити, що однією з його основних завдань є формування у студентів уміння
адекватного професійного спілкування іноземною мовою, що можливо за
умови ознайомлення студентів із правилами і нормами мовної поведінки,
прийнятими в середовищі людей, що використовують дану мову в якості
природного засобу мовного спілкування. Якщо даному соціокультурному
аспекту комунікативної компетенції не приділяється належної уваги в процесі
навчання, формування подібного вміння не є можливим.
Всі матеріали, які використовуються в процесі навчання мови для
професійних цілей, повинні бути автентичними. Автентичність текстових
матеріалів повинна стати одним з основних принципів відбору матеріалів для
читання та аудіювання. Так, М. Маккарті вважає, що дотримання норм мовного
спілкування, прийнятих носіями мови, а також природність контексту, в якому
здійснюється мовне спілкування, сприяє більш успішному навчанню [6, с. 102].
Відповідно до цього твердження, цілеспрямоване і послідовне читання, у тому
числі книг, що містять інформацію з культури Британії, США та інших
англомовних країн, прослуховування аудіоматеріалів, перегляд відео, передач,
фільмів англійською мовою з подальшим їх обговоренням, може значно
сприяти набагато більш результативному формуванню соціокультурної
компетенції, і через неї – навчанню студентів англійської мови на рівні її
розуміння, засвоєння і комунікативного вміння.
Наведені твердження не вичерпують педагогічну проблему формування
соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення англійської мови як
іноземної в умовах вищого технічного навчального закладу. Перспективним
напрямком для подальших наукових пошуків у цій галузі є підбір і
структурування змісту соціокультурної компетенції, а також методична
розробка необхідних педагогічних засобів для його освоєння в процесі
викладання англійської мови у ВНЗ.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Зміна соціально-економічних умов у суспільстві призвела до зміни вимог,
які висуваються до системи освіти України в цілому та до навчання окремим
дисциплінам зокрема. Це стосується й навчання англійської мови, адже за
сучасних реалій знання іноземної мови є важливим фактором у забезпеченні
інтегративних можливостей студентів і випускників вищих навчальних
закладів. Вимоги, які висуваються до компетентності сучасного фахівця є
надзвичайно високими, але варто зазначити, що вони є абсолютно
виправданими. В той же час, педагогічна практика засвідчує, що більшість
студентів, які навчаються на немовних спеціальностях у вищих навчальних
закладах, не лише не готові до спілкування англійською мовою, але часто
навіть не володіють необхідним лексичним мінімумом і не знають
елементарних правил граматики.
Поняття та сутність явища інтенсифікації процесу навчання іноземних
мов обговорюється в наукових працях з методики і педагогіки починаючи ще з
60-х років ХХ століття. Термін «інтенсифікація процесу навчання»
розглядається в методиці з різних сторін і з різних точок зору. Найчастіше це
поняття трактується як спосіб досягнення максимальної ефективності за
мінімально можливий проміжок навчального часу і за мінімальних витрат
зусиль студентів, тобто, по суті, інтенсифікація полягає у збільшенні кількості
матеріалу, який опрацьовується на заняттях, і забезпеченні глибини його
засвоєння за одиницю часу. Таким чином, мета інтенсифікації процесу
навчання англійської мови – досягти більш високої якості навчання,
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максимальної продуктивності навчального процесу та, відповідно, підвищити
якість навчальної діяльності викладача.
Російський науковець і педагог Ю. Бабанський [1] зазначає, що до
основних факторів, які сприяють інтенсифікації навчального процесу,
належать: підвищення цілеспрямованості навчання, посилення мотивації
студентів, підвищення інформативної ємності змісту освіти та впровадження
інноваційних технологій.
Нині, в реаліях функціонування нового напряму в навчанні англійської
мови у вищих немовних навчальних закладах, мета такого навчання
формулюється не традиційно – як навчання усного та письмового мовлення, а
відповідно за сучасних суспільних вимог – як навчання англомовного
спілкування.
Зазвичай реальний шлях виникнення нового напряму в навчанні
починається з виявлення певної методичної системи, яка орієнтується на
вирішення нової мети навчання. Так, новий інтенсивний напрям у навчанні
англійської мови для дорослих бере початок від суггестопедичної системи
Г. Лозанова [6], потім з’явилися методичні системи, орієнтовані на навчання
іншомовного спілкування Л. Гегечкорі [3] та І. Шехтера [8]. Аналіз праць
авторів цих систем засвідчує їхні спільні вихідні позиції, близькі трактування
основних методичних понять і категорій, спільність психологічних і
лінгвістичних вихідних положень. Ця принципова спільність дозволяє
відносити всі ці методичні системи до одного напрямку, який передбачає
посилення активності викладача, студентів, їхнього спілкування та взаємодії з
метою прискореного засвоєння знань, формування вмінь і навичок
англомовного спілкування. Це відбувається за рахунок більш активного
застосування психологічних, особистісних можливостей, які є у розпорядженні
викладача та студентів, а також соціально-психологічних можливостей, що
закладені в систему взаємодій і взаємовідносин, які характерні для навчального
колективу.
За такої системи навчання студенти включаються в навчальну діяльність
маючи певну прагматичну обмежену мету та різний вихідний рівень
зацікавленості. Спеціальна організація навчального процесу за нових підходів
до навчання англійської мови сприяє появі у студентів нових цілей та інтересів.
О. Леонтьєв, уточнюючи, що означає «зробити щось цікавим для когось»,
зазначав, що це означає 1) зробити дієвим або створити знову певний мотив і
2) зробити відповідним певній меті. Іншими словами, для того, щоб підвищити
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інтерес, потрібно створити мотив, а потім відкрити можливість знаходження
мети [5].
А. Ніязова [7] визначає такі сучасні резерви інтенсифікації процесу
навчання іноземної мови:
1)
цілеспрямована та спеціалізована реорганізація відбору змісту
навчання іноземної мови та процесу навчання;
2)
конкретизація вимог для кожного етапу навчання у вищому
навчальному закладі, розробка стандартів і програм;
3)
створення нового навчального та навчально-методичного
забезпечення;
4)
поєднання прийомів інноваційного та традиційного навчання
іноземної мови;
5)
реалізація особистісно-орієнтованого навчання, застосування
психологічних резервів студентів;
6)
стимулювання мотивації до навчання та врахування соціальноособистісних, навчальних, професійних мотивів студентів, створення
позитивного психологічного клімату на заняттях з іноземної мови;
7)
раціональна організація іншомовної комунікативної та пізнавальної
діяльності студентів;
8)
раціональне управління самостійною роботою й індивідуалізація
процесу навчання;
9)
удосконалення планування процесу навчання й удосконалення
робочих навчальних програм, силлабусів, навчально-методичних комплексів
дисципліни;
10) обмеження використання сучасних засобів навчання та
комп’ютерного навчання.
В. Блінов і В. Краєвський [2] слушно зауважують, що в галузі методики
навчання іноземної мови інтенсивність повинна знайти своє відображення як у
якісній, так і в кількісній характеристиці. Погоджуючись з ними,
О. Леонтьєв [5] визначає такі засоби інтенсифікації навчання іноземної мови:
1.
Побудова навчальної діяльності як організованої, керованої та
контрольованої послідовності дій студентів, які забезпечують оптимальне
формування іншомовної мовленнєвої компетентності та її структурних
компонентів (дій і операцій).
2.
Пошук оптимального співвідношення свідомих і пристосованих
компонентів за формування іншомовної мовленнєвої компетентності.
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3.
Диференційоване
формування
компонентів
іншомовної
мовленнєвої компетентності залежно від їхнього співвідношення з
компонентами мовленнєвої діяльності рідною мовою або мовою-посередником,
оптимальне співвідношення власне формування та корекції.
4.
Послідовне дотримання принципу систематичності під час
презентування іншомовного мовленнєвого матеріалу.
5.
Послідовне дотримання принципу функціональності разом з
принципом системності.
6.
Психологічно обґрунтоване застосування аудіовізуальних і
технічних засобів.
Інший підхід до цієї проблеми навчання іноземної мови є у І. Зимньої.
Розглядаючи психологічні особливості інтенсивного навчання іноземної мови
майбутніх фахівців, вона виділяє три основні характерні особливості:
сконцентрованість на одиницю часу (навчальний день), розподіленість на
довгий період та інтенсифікованість. Цікавим і значущим є розгляд І. Зимньою
третьої характеристики, яка визначається сукупністю чотирьох параметрів:
1) обсягом засвоюваності матеріалу; 2) кількістю та варіативністю прийомів
(вправ); 3) щільністю спілкування; 4) активізацією психічних резервів
особистості [4].
Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновки, що найважливішим
методичним фактором інтенсифікації навчання англійської мови студентів
немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах можна вважати
щільність спілкування студентів на заняттях, насиченість занять
різноманітними видами та формами роботи, які потребують від студентів
активної участі в актах спілкування. Від традиційного навчання інтенсивне
відрізняється перш за все способами організації та проведення занять:
підвищеною увагою до різноманітних форм педагогічного спілкування,
соціально-психологічним станом у групі, створенням адекватної навчальної
мотивації, зняттям психологічних перешкод під час засвоєння мовного та
мовленнєвого матеріалу. За цілями інтенсивні методи спрямовані на досягнення
максимального обсягу засвоєння студентами навчального матеріалу в
мінімальні строки. Зміст інтенсифікованого навчання англійської мови включає
оволодіння студентами комплексом іншомовних знань, навичок і вмінь, які є
достатніми для здійснення діяльності в професійній сфері та в повсякденному
спілкуванні.
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О.А. Гришина
Національний технічний університет України «КПІ»
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО
ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В
ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
Сучасний розвиток вищої немовної освіти успішність формування
іншомовної комунікативної компетенції, зокрема мовленнєвої в іншомовному
читанні фахової літератури у майбутніх спеціалістів немовних вищих
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навчальних закладів (ВНЗ) обумовлює необхідність створення релевантної
методики тестування, що підвищує ефективність процесу навчання професій
орієнтованого читання фахової літератури студентів ВНЗ та майбутніх
інженерів у тому числі.
Ефективність тестової форми контролю зумовлюється її відповідністю
цілям контролю, вимогам, які висуваються до нього, здатністю забезпечити
реалізацію всіх функцій контролю в процесі навчання іншомовного читання.
Проте, висунення формування іншомовної комунікативної компетенції у
майбутніх спеціалістів в немовних ВНЗ як головної мети навчання зумовлює
необхідність організації не тільки
комунікативно спрямованого навчання
професійно орієнтованого читання, а і комунікативно спрямованого тестування
рівня сформованості іншомовної компетенції в професійно орієнтованому
читанні в майбутніх інженерів, засобом організації якого виступає
комунікативний тест [1; 3].
Ґрунтовний аналіз науково-методичної літератури дозволяє зробити
висновки про досягнення в галузі тестології іншомовного читання фахової
літератури: запропоновані загальні принципи та провідні етапи тестування,
визначені основні типи та види тестових завдань для перевірки рівня
сформованості мовленнєвих умінь в різних видах мовленнєвої діяльності,
визначені якості тесту, що зумовлюють придатність тесту, запропоновані
методи оцінювання результатів тесту [3]. У зв’язку з недостатнім дослідженням
проблеми тестового контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної
компетенції в майбутніх інженерів виникає потреба вирішення завдання щодо
тестування іншомовної мовленнєвої компетенції в професійно орієнтованому
читанні у майбутніх спеціалістів немовних ВНЗ, зокрема, вимагає дослідження
проблема створення методики тестування іншомовної мовленнєвої компетенції
в читанні фахової літератури в умовах комунікативного підходу, кінцевим
продуктом якої виступає субтест з читання для перевірки рівня сформованості
мовленнєвих
умінь
у
професійно
орієнтованому
читанні
для
поточного/модульного контролю. Дослідження низки науково-методичних
праць з літератури дав нам змогу виокремити такі провідні етапи створення
зазначеної методики: 1. Розробка структури комунікативного субтесту з
забезпеченням автентичності тестових завдань, врахуванням відповідності
змісту тестових завдань, підвищенням мотивації щодо їх виконання
тестованими. 2. Виділення головних принципів створення комунікативно
спрямованих тестових завдань та вимог до їх розробки. 3. Створення банку
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комунікативно спрямованих тестових завдань для перевірки мовленнєвих умінь
у різних видах професійно орієнтованого читання, що включає укладання
специфікації (технічні рекомендації, методичні рекомендації, критерії
оцінювання), визначення головних типів та видів тестових завдань. 4. Аналіз
провідних якостей тестових завдань, як-от: валідність, надійність, практичність,
складність пунктів тестових завдань, економічність. 5. Укладання субтестів з
читання для поточного/ модульного тестування, спрямованих на перевірку
окремих мовленнєвих умінь в певних видах професійно орієнтованого читання
у майбутніх інженерів. 6. Визначення та вдосконалення найбільш придатних
тестових завдань, здатних вимірювати необхідні мовленнєві вміння в різних
видах професійно орієнтованого читання у майбутніх інженерів після обробки
та інтерпретації отриманих результатів тестованих. 7. Відбір тестових завдань
для поточного та модульного контролю.
Враховуючи сказане вище, необхідно зосередити особливу увагу на
такому етапі тестування як його організація, який передбачає відбір типів та
видів тестових завдань, та створення комунікативно спрямованих тестових
завдань, що, безперечно, вимагає міцного наукового підґрунтя [2]. З метою
досягнення високої комунікативності тестування створюємо тестові завдання,
в інструкціях яких ми моделюємо професійно орієнтовані комунікативні
ситуації в опосередкованому науковим текстом читанні, в яких майбутній
інженер використовує іноземну мову як засіб спілкування з метою вирішення
своїх читацьких завдань. Передусім ми здійснили аналіз науково-методичної
літератури щодо процесу створення такої ситуації та відбору необхідної
кількості таких ситуацій для організації тестового контролю рівня
сформованості іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні у майбутніх
інженерів. Загальновідомо, що створення ситуації опосередкованого науковим
текстом спілкування – ситуації в читанні фахової літератури – зумовлює
ефективність як навчання читання майбутніх інженерів іншомовної фахової
літератури, так і контролю рівня сформованості мовленнєвих умінь. Під такою
ситуацією ми розуміємо універсальну форму функціонування процесу
опосередкованого
науковим
текстом
спілкування,
що
відображає
взаємовідносини читача-майбутнього інженера та автора, зумовлені
комунікативним наміром, потребами читача та комунікативними намірами
автора, що спонукають читача до вирішення комунікативно спрямованих
завдань, зумовлених його освітньою та майбутньою професійною діяльностями.
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Отже, ми запропонували таку схему відбору ситуацій: 1. Визначення
головних компонентів ситуації в читанні фахової літератури майбутніми
інженерами. 2. Визначення сфери та видів діяльності, які здійснює майбутній
інженер протягом професійно орієнтованого іншомовного читання.
3. Формулювання професійно спрямованих комунікативних завдань, які
вирішує майбутній інженер для задоволення своїх читацьких потреб. 4. Опис
структури ситуації.
Перспективи проведеного дослідження ми вбачаємо в успішній
організації комунікативного тестування рівня сформованості іншомовної
мовленнєвої компетенції в читанні фахової літератури в майбутніх інженерів на
основі розробленої нами методики.
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Victoria Gubkina
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MAIN APPROACHES TO THE PROBLEM OF SOCIAL LEARNING
IN MEDIA ENVIRONMENT
Considering learning a social process means taking into account the role of
communication and conversation in the process of learning, the design of the learning
environment and the means by which students and teachers interact, thus facilitating
learning and gaining required skills and proficiency. All activities involved in the
process of education take place in a social context, while interaction with other
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participants of this process shapes the understanding of the world. These social
interactions promote the development of the language skills intended to support
thinking, thus providing feedback and keeping ongoing learning.
The social learning theory originally evolved from behaviorism but now it
includes many of the ideas that cognitivists were also following. As a result it is
sometimes called social cognitive learning and develops the theory proposed by
L.S.Vygotsky who considered knowledge to be constructed in the midst of our
interaction with others and shaped by the skills and abilities valued in a particular
culture. He argued that language is the main tool that promotes thinking, develops
reasoning and supports such specific cultural activities as reading and writing.
L.S. Vygotsky outlined the zone of proximal development which emphasizes
students’ opportunity to master concepts and ideas with the help of teachers and more
advanced students [10].
Further development in social learning theory provides the fact that learning
will most likely occur if there is a close identification between the observer and the
model and if the observer also has a good deal of self-efficacy. Self-efficacy beliefs
function as an important set of proximal determinants of human motivation, affect,
and action [which] operate on action through motivational, cognitive, and affective
intervening processes. Identification allows the observer to feel a one-to-one
connection with the individual being imitated and will be more likely to achieve those
imitations if the observer feels that they have the ability to follow through with the
imitated action [3].
Social learning theory studies how both environmental and cognitive factors
interact to influence human learning and behavior. It focuses on the learning that
occurs within a social context. It considers people to learn from one another and
includes such concepts as observational learning, imitation and modeling [6]. Social
learning theory revolves around the process of knowledge acquisition or learning
directly correlated to the observation of models. The models can be those of an
interpersonal imitation or media sources.
Conte and Paolucci define social learning as a process of learning caused or
favored by people being situated in a common environment and observing one
another. This allows the learners not only to perceive each other for comparison and
self-evaluation, but also see others as a neutral source of information, which may help
several forms of instrumental learning. Within a social learning episode the learners
update their own knowledge base (adding to, or removing from it a given information
, or modifying an existing representation) by perceiving the positive or negative
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effects of any given event undergone or actively produced by another person on a
state of the world in which the learner has a goal [2].
Just as a common environment is a medium that allows learning methods to
take place, these tools are also media that carry the learning methods. And the
research shows that it is the learning methods that matter the most, while media are
selected for their ability to effectively and efficiently carry the learning method [1].
Thus, just as long as a social media tool can transport the learning methods, then it
should have little or no effect on learning. Mason and Renniet [4], wrote that there
were four major benefits of learner generated content that these tools provide:
- The learners have the tools to actively participate in the construction of their
experience, rather than passively absorb content.
- The content can be continually refreshed by the learners rather than require
expert input.
- Many of the tools are collaborative in nature, thus the learners develop team
skills.
- Shared community space and inter-group communications are a larger part of
what excites young people; therefore it should help motivate them to learn.
- And nowadays the use of modern information technologies will be appropriate
to connect rather than separate students from one another. This technology provides
the application of the main four principles set up by this social constructivist theory:
- Learning and development are social and collaborative activities.
- The Zone of Proximal Development can serve as a guide for curricular and
lesson planning.
- Learning should occur in a meaningful context and cannot be separated from
learning and knowledge students develop in the real world.
- Out-of-university experiences should be related to students’ university
experiences.
Social media may be considered as communication tools that allow users to
create, modify and/or distribute content. And rather than being a broadcast model for
one-to-many, such a typical web page, social media are a more of a many-to-many
model that allows a conversational format for students to create, share and remix
information. The “Web 2.0” features that have got a widespread usage are not just
technical implementations themselves, but the frameworks of “participation” and
“sharing” they enable structure and call upon us to enact [5].
By incorporating social learning theory into the process of teaching an
encouraging classroom environment is sure to be developed and provide the stimulus
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for students to be fully engaged and enjoy the learning experience. The role of the
teacher consists in shaping these social interactions and making assessment of
students’ understanding and creating situations to promote further development of
students’ ability to apply knowledge obtained in different working environments.
Such notion of educational process is referred to as assisted performance.
Teachers allow students to learn from each other by creating a learning environment
where students are involved in class discussion, collaboration and feedback. The
opponents of social learning theory also suggest that some actions you take as a
teacher can distract your students from participation and restrict their engagement in
your lesson.
Social learning may have positive and negative sides, but it cannot be
considered to be an old-fashioned trend. Nowadays, social learning is a reflection of
the educational environment where students are able to shape their personal features
and achieve both their learning and professional goals.
Social learning theory approaches can be applied to any environment where
any social phenomena can take place. It involves specific factors promoting social
learning: labeling theory, observational learning and socialization. Furthermore, any
businesses, government agencies and different policy makers can implement social
learning theory to meet their requirements and strategies to get the most benefits.
References:
1.
Clark, R. Learning from Media: Arguments, Analysis, and Evidence. / R.
Clark. – Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing, 2001.
2.
Conte R. Intelligent Social Learning / R. Conte, M.I. Paolucci // Journal
of Artificial Societies and Social Simulation. – 2001. – vol. 4.
3.
Debunking 4 Myths of Social Learning [Electronic resource]. – Access
mode: http://www.southalabama.edu/oll/mobile/theory_workbook/social_learning_
theory.htm.
4.
Definition of Social Learning Theory [Electronic resource]. – Access
mode: http://www.innovativelearning.com/teaching/social_learning_ theory.html.
5.
Hart J. Social Media + Learning is more than Social Learning / J. Hart
[Electronic resource]. – Access mode: http://c4lpt.co.uk/new-workplace-learning/.
6.
Instructional Design: Social Learning and Social Media [Electronic
resource]. – Access mode: http://www.innovativelearning.com/ teaching/social_
learning_theory.html.
7.
Leach J. What Is Social Learning (And Does It Work)? / J. Leach
[Electronic resource]. – Access mode: http://www.edudemic.com/social-learning/
37

8.
Redecker Ch.Learning 2.0 - The Impact of SocialMedia on Learning in
Europe / Ch. Redecker, K. Ala-Mutka and Y. Punie [Electronic resource]. – Access
mode: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC56958.pdf.
9.
Social Learning Theory in Media [Electron resource]. – Access mode:
http://www.ehow.com/about_5502696_social-learning-theory-media.html.
10. Vygotsky, L. S. Mind in society: the development of the higher
psychological processes / L.S. Vygotsky. – Cambridge, MA: Harvard University
Press. – 1978.
Л.В. Гурєєва, Н.А. Козьміна
Національний технічний університет України «КПІ»
СИНКВЕЙН – ПРИЙОМ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ
Однією з технологій інтенсифікації навчального процессу є технологія
розвитку критичного мислення, яка може бути використана на будь-якому
етапі. В її основі лежить базовий дидактичний цикл, який має три стадії:
виклик, осмислення та рефлексія.
Одним з прийомів технології активізації пізнавальної діяльності є
синквейн, який формує вміння та навички працювати з інформацією: робити
резюме, виділяти головне, синтезувати та аналізувати інформацію, викладати
складні ідеї, почуття і уявлення в декількох словах [1].
Слово синквейн (cinq – «п’ять») має французьке походження. На початку
XX століття в США під впливом японської поезії виникла віршована форма,
синквейн, яка складається з п’яти рядків. Надалі синквейн став також
використовуватись як дидактичний прийом для активізації пізнавальної
діяльності та ефективний метод розвитку образної мови. На відміну від
синквейну – віршованої форми, в якому текст базується на кількості і порядку
складів, дидактичний синквейн побудований на смисловій і синтаксичній
заданості для кожного рядка [2].
В першому рядку дається зазвичай одне слово, іменник або займенник,
що визначає тему синквейна, тобто предмет або об’єкт, про який піде мова.
Другий рядок містить два слова (найчастіше це – прикметники або
дієприкметники), які дають опис ознак і властивостей даного предмета або
об'єкта. В третьому рядку називаються характерні дії предмета або об'єкта за
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допомогою приблизно трьох дієслів або дієприслівників. Четвертий рядок
представлений цілою фразою, що виражає особисте ставлення автора
синквейна до описуваного предмета чи об'єкта. В п'ятому рядку за допомогою
одного або двох слів характеризується суть даного предмета або об'єкта.
Надамо приклади:
Solar energy
Inexhaustible, indigenous
To utilize, to generate, to absorb
Solar energy, radiant light and heat from the sun, is environmentally – friendly
Renewables
Існує декілька варіантів завдань з використанням даного прийому.
1.
Скласти
синквейн
самостійно
(в
парі/групі)
до
прочитаного/прослуханого тесту (вивченої теми, з опорю на картинку, тощо).
Це завдання розвиває у студентів вміння творчо працювати з поданою
інформацією, визначати суть, приходити до висновків і вміти
їх
сформулювати.
2. На основі даного синквейну написати оповідання або зробити
повідомлення, наприклад “Emission of Air Pollutants”:
1. Chemical emissions 2. Harmful, toxic, dangerous 3. To reduce, to
implement, to control 4. Emissions cause disease, death or damage to humans or
other living organisms. 5. Pollution.
3. Проаналізувати неповний синквейн та визначити відсутній рядок з
опорою на інформацію в існуючих рядках: 1. District heating 2. Centralized,
reliable 3. To distribute, to supply 4. District heating is a system of distributing heat
in one centralized location. 5. – .
Представимо ще один варіант: 1. State-of-the-art equipment 2.-; 3. To
improve, to operate 4. Apparatus of the latest technological level 5. Sophisticated
equipment.
4. Коректувати та/або вдосконалити готовий синквейн.
5. Зробити аналіз декількох синквейнів, що позначають той же самий
об’єкт /явище, але виражають різні чи навіть протилежні думки, судження або
почуття. Наприклад:
а) 1. Fossilfuels; 2. Efficient, reliable, versatile; 3. To generate, to supply, to
use; 4. Fossil fuels can be used to produce electricity and heat our homes efficiently.
5. Energy sources.
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b) 1. Fossilfuels; 2. Harmful, toxic; 3. To generate, to supply, to use; 4. Fossil
fuels make harmful effect on our environment. 5. Energy sources.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
В Інтернеті існує потенціал, щоб надати студентам, які вивчають іноземні
мови, а особливо англійську, величезні ресурси так як аутентичне письмо,
аудіо, і відео матеріалів, що є допоміжним матеріалом освоєння мови, який
доповнює навчання в аудиторії. Викладачі можуть заохочувати, запропонувати
широкий спектр матеріалів для студентів в поза аудиторний час як додаткову
самостійну роботу. В умовах глобалізації робочою мовою все більш стає
англійська.
Величезна популярність соціальних мереже, веб-сайтів створила нові
можливості для оволодіння студентами англійською мовою. взаємодіяти
справжніми способами, яких було раніше важко досягти. Досягнення в
технології означають, що сьогодні, студенти можуть легко спілкуватися з
іншими студентами на практиці, яка допомагає сприяти опануванню мови і
мотивації. З появою сайтів соціальної мережі, потокового відео, веденням
блогу, підкастами і wikis, сьогоднішні класи увійшли до революції, в якої є
технологія в її серцевині. Вони відомі як технології Web 2.0, які визначені як
“заяви і послуги, які полегшують колективну дію і соціальну взаємодію онлайн
з багатим обміном мультимедійною інформацією і розвитком сукупного
знання”. Таким чином, завдання, які використовують інтерактивність Веб 2. 0
соціальних мереж, можуть значно підняти потенціал студентів, щоб значно
стимулювати їх інтерес до вивчення мови.
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Одна з головних причин величезної популярності соціальних мереж це
підтримка і розвиток стосунків онлайн. Це одна з форм вираження, взаємодії і
побудови співтовариства. Зростаюче число викладачів та студентів
використовують ці мережі, щоб спілкуватися за межами аудиторії.
Існує безліч різновидів які дозволяють контактувати в соціальних
мережах, наприклад, аудіо та відео конференц-зв'язок, бесіда і миттєвий обмін
повідомленнями.
На кафедра англійської мови професійного спрямування НТТУ «КПІ»
вже кілька років поспіль ведеться робота зі впровадження Інтернет технологій в
процес викладання іноземної мови. На сайті електронного навчання викладачі
мають власні сторінки, на яких викладені всі матеріали, які стосуються
навчання, а саме літературу, програми навчання, рейтинг оцінювання студента,
іншу інформацію.
В 2011 році 13 грудня волонтерами американського корпусу миру
проводилась в режимі он лайн конкурс з письмової роботи по написанню
нарису на тему «Як ти проводиш один день 13-го грудня» [3]. В цьому проекті
брали участь три студента ФАКС. Вони написали ці нариси і в режимі он лайн
на веб-сайті цього конкурсу. Їх нариси були викладені на сайті, куди можна
було зайти і ознайомитись з ними.
В 2011 році з 21 листопада по 21 грудня американська компанія «Urban
Planet Mobile» проводила конкурс в проекті з «англійська мова письмово» [4].
Ця навчальна організація по дистанційному вивченню англійської мови
тестувала інноваційну програму, яка використовувала програми з штучним
інтелектом для оцінки написання нарисів англійською мовою. Це був у своєму
роді перший впроваджений проект в світі. Ця компанія розробила такий курс
навчання в режимі онлайн на своєму веб-сайті, який заощаджує час для іншої
роботи викладачів англійської мови в усьому світі.
Кожен студент, який брав участь в цьому проекті, отримав пароль та
логін для входу на сайт і мусив обов’язково вказувати назву учбового закладу
та призві ще викладача, який викладає англійську мову. Студенти могли
написати чотири нариси, на задану тему в режимі он-лайн. У цьому проекті 16
студентів взяли участь та написали 24 нариси [6].
Соціальні і професійні мережі створили новий рівень придатності
учасників навчального процесу в Інтернет. Чисельні контакти викладачів,
зокрема англійської мови, створюють сприятливий грунт для участі студентів в
різноманітних навчальних заходах в тому числі міжнародних.
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Особливо цінним виявляється той факт, що запрошення взяти участь в
заходах надходять від викладачів, які є носіями мови, незалежно від країни
перебування. Такі контакти істотно збагачують не тільки лексичний запас
студентів, але й сприяють їх міжкультурній інтеграції в умовах сучасного
глобалізованого світу. Наведемо декілька прикладів:
eLearning Global Network
Learning English Online
Learning Management System Administrator/Technology Trainer
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Міжнародна наукова конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі:
методи, підходи, технології» ─ 2013 ─ С.37-40.
Е.С. Дубинина
Национальный технический университет Украины «КПИ»
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Современный этап развития системы образования в Украине
характеризуется инновациями в образовании, направленными на сохранение
достижений прошлого и одновременно на модернизацию системы образования
в соответствии с требованиями времени, новейших достижений науки,
культуры и социальной практики. Характерной особенностью этого периода
развития педагогического образования является поиск нового содержания, а
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также форм, методов и средств обучения, развертывания широкой
экспериментальной работы, направленной на внедрение образовательных
инноваций на основе современной философии образования.
Компетентностный подход к изучению иностранных языков
рассматривается
как
средство
организации
учебно-познавательной
деятельности студентов, обеспечивает усвоение ими содержания обучения и
достижения целей обучения при решении определенных проблемных задач.
Современная педагогика определяет несколько групп компетенций. В
соответствии с решениями Европейского Совета основной компетентностью на
занятиях иностранного языка является коммуникативная компетентность, так
как она обеспечивает приобретение студентами умения обсуждать проблемы,
доказывать свою позицию, вырабатывать собственную точку зрения, развивать
критическое и креативное мышление и адаптироваться в языковой среде.
Необходимость формирования коммуникативной компетентности
студентов обусловлено реализацией не только в соответствии обновленного
содержания образования, но и адекватных методов и технологий обучения.
Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом
ее развития. А это означает, что приоритет в работе педагога отдается приемам
опосредованного педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых
методов, от лозунгов и призывов, воздержание от излишнего дидактизма,
назидательности; вместо этого выдвигаются на первый план диалогические
методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание
воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность.
Основные методические инновации связаны сегодня с применением
интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из
английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать.
Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например,
компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие
преподавателя и обучающегося. Особенности этого взаимодействия состоят в
следующем:
- пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве;
- совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е.
включение в единое творческое пространство;
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- согласованность в выборе средств и методов реализации решения
задачи;
- совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние,
переживание созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению
решения задач.
Исходя из вышесказанного, можно говорить, что наиболее эффективными
путями реализации коммуникативного подхода к изучению иностранного языка
является применение интерактивных методов обучения. Системное
использование интерактивных методов является актуальным для современного
образования, и выступает основательной составляющей в формировании
компетентной личности студента.
Данный вид метода обучения иностранному языку можно реализовать в
рамках проекта «Творческая лаборатория преподавателя иностранного языка в
техническом вузе». Основной целью проекта является улучшение процесса
обучения иностранному языку в техническом высшем учебном заведении.
Задачами проекта являются:
- ознакомление преподавателей и студентов с планом проекта;
- организация регулярных собраний преподавателей для обсуждения
вопросов проекта;
- рассмотрение вопроса мотивации и заинтересованности студентов в
изучении иностранного языка;
- обучение студентов самостоятельному поиску и получению знаний
по иностранному языку;
- помощь студентам при изучении грамматики и профессиональноориентированной лексики;
- проведение дополнительных занятий по иностранному языку;
- внедрение интерактивных приемов во время занятий;
- мониторинг качества знаний студентов;
- обобщение опыта работы по проблеме;
- презентация результатов работы.
В ходе реализации проекта студенты учатся критически мыслить, решать
сложные проблемы на основе анализа ситуаций и соответствующей
информации, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях,
общаться с другими людьми. Устойчивая динамика качества знаний студентов,
повышение коммуникативной компетентности является подтверждением
эффективности реализации проекта и обосновывает целесообразность
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использования интерактивных методов для формирования компетентной
личности.
Литература:
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Iryna Dubko
Deutschlehrerin, Kandidat der pädagogischen Wissenschaften
Lyzeum für internationale Beziehungen № 51. Kiew
DIE SPRACHREFLEXION
BEIM ERWERB DER GRAMMATISCHEN FERTIGKEITEN
In der letzten Zeit betrachten viele Forscher-Methodiker das Phänomen der
Reflexion im Studium und halten sie für einen integrierenden Bestandteil des
Lernens, der das Lernen der erste Fremdsprache (L2) und Muttersprache (L1)
optimiert und intensiviert (Balandina T.M., Korejba I.W., Krylowa S.A.,
Muratowa L.W., Rasdorskaja O.W., Solowowa E. N., Hamissa H., Schepilowa A. W.
etc.). In der Methodik werden die Begriffe die Selbstreflexion, «die Reflexion im
Dialog», die Sprachreflexion verwendet, die, so wie auch die Reflexion, an "das
Bewusste" und "das Unterbewusste" streifen. Laut A. W. Schepilowa verstehen wir
unter der Sprachreflexion das Verständnis der Verbalhandlungen vom Menschen,
das Begreifen der Schemen und der Regeln, laut denen der Mensch handelt, die
Klärung der Gründe seiner Kenntnisse, das Verständnis wie diese Kenntnisse
entstehen [1, 25-26].
Unserer Meinung nach ist die Verwendung der Sprachreflexion beim Lernen
der zweiten Fremdsprache (L3), insbesondere beim Lernen und dem Lehren des
Deutschen nach dem Englischen besonders zweckmäßig. Viele einheimische und
ausländische Wissenschaftler untersuchten innerhalb der Frage des L3-Lernens die
Frage der Interferenz und des positiven Transfers aus L2 in L3 (Bim I.L.,
Lapidus B.L., Loparewa T.A., Moltschanowa L.W., Neuner G., Reutow M. I.,
Sawtschuk A.A., Tihonowa A.L., Hufeisen B., Tschitscherina N.M.,
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Schepilowa A.W.). Nach der Untersuchung dieser wissenschaftlichen Forschungen
beachten wir das Folgende: 1) für die Verstärkung des positiven Transfers von L2
und die Vermeidung der Interferenz von L1 auf dem grammatischen und
lexikalischen Niveau muss man die Aufmerksamkeit der Schüler auf das Auffinden
des Zusammenfallens und der Verschiedenheiten in drei Sprachen richten, wenn die
Schüler die Korrelate der gegenübergestellten Erscheinungen verstehen und
beherrschen. Man muss nur mit L1 vergleichen, wenn die Fertigkeit noch nicht
formiert ist.
2) die Interferenz in L3 von L2 in Orthografie hängt vom Niveau der L2Beherrschung ab.
3) das Lernen und das Lehren werden aufgrund der analytischen Tätigkeit
aufgebaut, d.h. zum Bewusstsein der Schüler muss man die Unterschiede in den
sprachlichen Erscheinungen in L2 und in L3 und in ihren entsprechenden Korrelaten
in L1 bringen.
Viele Methodiker meinen, dass das Hauptprinzip des L3-Lernens das
kommunikative – kognitive Prinzip ist [1; 2]. Dabei geht es um folgende Punkte: a)
Transfermöglichkeiten –an ähnliche Strukturen aus der ersten Fremdsprache Englisch
bewusst anknüpfen; b) die Unterschiede zwischen den L2- und L-3 Strukturen
aufzeigen, die zu besserem Verstehen grammatischer Phänomene beitragen und
Interferenzfehler vermeiden helfen [2, 72]. Deshalb, unserer Meinung nach, ist es
notwendig, beim Lehren solche Methoden wie den Vergleich, die Analyse, und die
Synthese, die Verwendung der erworbenen Fertigkeiten und der Fähigkeiten in den
neuen Situationen zu berücksichtigen.
Beispiele:
Beispiel 1: Erwerb der Fertigkeiten in Grammatik. Modalverben.
Aufgabe: Du möchtest deinem Freund einen Brief über deine Freizeit
schreiben. Du brauchst die Sätze, in denen beschrieben wird, wie du deine Freizeit
nach der Schule verbringen kannst/musst/willst.
а) Lies die Sätze im Deutschen und im Englischen. Beachte die Wortfolge im
deutschen und im englischen Satz, analysiere, wie sich die Satzstrukturen unterscheiden;
wo das Modalverb/der Infinitiv im Satz steht, wo Nebensatzglieder sind.
I must go now.
Ich muss jetzt gehen.
He can swim well.
Er kann gut schwimmen.
Can I help you?
Kann ich dir helfen?
May I have your pencil?
Darf ich deinen Bleistift haben?
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I must write this letter in Spanish. Ich muss diesen Brief auf Spanisch
schreiben.
b) Ergänze die Tabelle.
Wie kann/muss /will man die Freizeit verbringen?

schwimmen ● wandern ● Ski laufen ● Fahrrad fahren
gehen ● segeln ● surfen ● den Eltern helfen

●

spazieren

Beispiel 2:
Aufgabe: Du möchtest deinem Freund über Ostern erzählen. Bilde die Sätze.
Beachte, dass die Wortfolge in einem deutschen einfachen Satz im Vergleich mit
einem englischen Satz indirekt sein kann. Analysiere, wo Prädikat steht. Schreib die
Sätze ins Heft auf.
die Kinder
der Osterhase
du
wir
der Schuler
ich

sende
feiern
bastelt
bemalen
versteckt
wünschst

Frohe Ostern!
eine Osterkarte
Ostern
Ostereier

Also tritt das methodisch-didaktische Prinzip der kognitiven Orientierung des
Tertiärsprachenunterrichts
in
den
Vordergrund.
Das
bedeutet,
die
Grammatikkenntnisse aus den Sprachen, die man kennt (Muttersprache, die erste
Fremdsprache Englisch), bewusst in den Deutschunterricht einzubeziehen. Aus dem
Vergleich der Sprachen, Analyse der Spracherscheinungen, nämlich Sprachreflexion,
ergeben sich Hilfestellungen für das Erlernen der Strukturen des Deutschen als
zweiter Fremdsprache.
Literatur:
1. Щепилова А. В. Коммуникативно-когнитивный поход к обучению
французькому язику как второчу иностранному. Теоретические основы:
автореф. дис…на соискание науч. степени док. пед. наук: 13.00.02 «Теория и
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методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / А. В. Щепилова. – М.,
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2. Deutsch als zweite Fremdsprache / [Neuner G., Hufeisen B., Kursisa A.,
Marx N. u.a.]; Herausgeber Prof. Dr. G. Neuner. - München: Goethe-Institut, 2009. 176 S.
Я.М. Дяченко
Національний технічний університет України «КПІ»
ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ У ВНЗ
В українських ВНЗ з кожним роком все швидше впроваджуються сучасні
інформаційні засоби забезпечення процесу навчання.
Як наслідок, ведеться чимало обговорень. Ці дискусії пов'язані з якістю
освітнього процесу, з його використанням, формами доступу, з новими
можливостями, які надають ці джерела в роботі бібліотек ВНЗ і застосуванням
нових технологій в освіті. Заміна паперових підручників, важких книг на більш
легкі і мобільні пристрої, дорожчі друковані іноземні навчальні видання на
дешевші електронні версії  це вигідно не тільки економічно, але і для
поліпшення навчального процесу, його вдосконалення.
«Електронний підручник»  що в себе включає? Яка його відмінність від
паперового носія? Електронний підручник це є набір навчальних, тестових,
моделюючих та інших програм, що розміщуються на інформаційних носіях і
відображають базовий науковий зміст навчальної дисципліни. Електронний
підручник часто доповнює звичайний, а особливо ефективний він у тих
випадках, коли: забезпечує практично миттєвий зворотний зв'язок; допомагає
швидко знайти необхідну інформацію, в тому числі пошук по тексту, який в
звичайному підручнику ускладнений. Він істотно заощаджує час при
багаторазових зверненнях до гіпертекстових пояснень; разом з коротким
текстом показує, розповідає, моделює. У такому підручнику з'являються
можливості і переваги мультимедіа-технологій. Електронний підручник
дозволяє ефективно впоратися з самостійним освоєнням матеріалу і дозволяє
швидко перевірити знання з певного розділу або теми. Він об'єднує в собі
властивості звичайного підручника, довідника, задачника та практикуму. Такі
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посібники містять у собі теоретичні частини і практичні, контрольну частину і
довідкові матеріали.
Важлива думка аудиторії, для якої призначаються електронні книги.
Результати опитування викладачів НТУУ «КПІ» виявили, що 90% респондентів
використовують електронні книги, планшети, ноутбуки в своїй практиці для
проведення занять. Викладачі добре відносяться до використання електронних
підручників студентами. Серед викладачів немає таких, які категорично
забороняли б студентам користуватися електронними ресурсами.
Але є й студенти, які категорично налаштовані проти електронних
підручників, оскільки вважають, що вони недосконалі. Ці пристрої повинні
бути завжди заряджені, звертатися з ними потрібно обережно. Не піддавати
механічним пошкодженням електронну матрицю, екран. Оберігати від холоду,
спеки, вологи, що практично не потребується від звичайних друкованих видань.
В порівнянні з паперовим носієм вимоги до електронних підручників
можуть виникнути такі: вони повинні давати інформації не менше, ніж дають
звичайні класичні друковані видання. Також необхідно якомога ширше
використовувати можливості сучасних мультимедіа для кращого засвоєння
матеріалу, а також, щоб забезпечити необхідну наочність і інтерактивність.
Обов'язково повинні бути зображення, звукові доріжки (аудіювання), рухливі
зображення, відео. Разом з тим у ньому повинна бути можливість поточного
самоконтролю знань студентів.
Для цього, як зазначають викладачі, «бажано, щоб у колективі, який
створює електронні підручники, входили не тільки автори, що наповнюють
вмістом ресурс з певного предмету, а й комп'ютерні дизайнери, технічні
фахівці». Також дуже важлива якість вмісту, грамотно і ретельно підібрана
інформація, редактура та коректура електронних навчальних продуктів.
А що з приводу форматів електронних підручників, то: половина
опитаних користуються підручниками в форматі pdf, чверть студентів і
викладачів  у форматах txt і doc .
При цьому найголовнішими факторами при використанні формату pdf
опитані студенти та викладачі вважають:
- здатність передати нюанси форматування поліграфічних видань,
шрифтів;
- зручність використання, комфорт, простоту і наочність;
- доступність формату.
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А для решти, що віддають перевагу текстовим форматам, важливими
пунктами є:
- комфорт, зручність використання;
- доступність формату;
- простота і наочність;
- можливість вносити свої коментарі;
- підтримка різними типами пристроїв.
Крім цього виникають такі пропозиції:
- скласти базу підручників за спеціальностями;
- порівняти ступінь розуміння текстів студентами, які працюють з
електронним підручником і книгою;
- створити добре структуровані ресурси, які відповідають освітнім
програмам;
- підвищити інформаційну насиченість продуктів;
- оперативно оновлювати зміст, який швидко застаріває.
У наш час все швидше з’являються в науковому житті ВНЗ електронні
підручники, змінюється в позитивний бік ставлення до них. З кожним роком
електронних підручників випускається все більше. Але не завжди студенти та
викладачі в курсі подій про вихід у світ потрібних їм електронних посібників. З
цього виходить, що дуже гостро стоїть питання своєчасного оповіщення
викладачів, факультетів і кафедр про надходження нових навчальних видань і
про їх вихід у світ. В зв'язку з цим бібліотекам, видавничим структурам і
ректоратам ВНЗ не завадить звернути особливу увагу на те, щоб об’єднати дії
по оцінці електронних навчальних продуктів, інформування студентів і
викладачів, встановлення оперативного зворотного зв'язку з розробниками та
виробниками. А також варто звернути увагу на правові аспекти використання
електронних підручників студентами і викладачами. Треба знати закони про
інтелектуальну власність.
Важливо відзначити, що розвиток елементів інформаційних систем має
організовуватися для тривалих потреб вищої освіти. Інформатизація вищої
освіти йде за інформатизацією суспільства і служить джерелом проведення
системної освітньої політики. Створення та впровадження електронних
підручників для українських ВНЗ стане одним із процесів, що сприяють
адаптації вищої освіти до соціальних змін постіндустріального, інформаційного
суспільства та об'єднання системи українських ВНЗ у світову освітню середу.
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Розробка та застосування електронних навчальних посібників сприяє
реформуванню освітньої системи ВНЗ.
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НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО
ФАХІВЦЯ
Ефективність здійснення іншомовної підготовки у вищих військових
навчальних закладах (ВВНЗ) забезпечується цілеспрямованим методичним
управлінням, яке створює умови для встановлення педагогічної взаємодії та
самоактуалізації особистості майбутнього офіцера.
Комунікативно-орієнтоване навчання іноземної мови надає курсантам
ВВНЗ можливість опановувати техніку спілкування та мовленнєвого етикету, а
також виконувати різноманітні практичні комунікативні завдання, розв’язання
яких супроводжується вивченням стратегії і тактики діалогічного та групового
спілкування. Іншими словами, курсанти отримують задатки мовленнєвих
партнерів. Слід наголосити, що більш ускладнена мовленнєва взаємодія у
спільній групі виказує продуктивність впливу на співрозмовників, а ширше – на
навколишню дійсність. На думку Майкла Бірома „особистість, яка володіє
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комунікативною компетентністю, може приносити користь і суспільству
загалом” [4, с. 118].
У процесі навчання в основному використовується адаптивна схема
управління процесом формування іншомовної комунікативної компетентності
(ІКК) курсантів: З – С – А (замкнуте – спрямоване – автоматичне), яка
передбачає високу ступінь їхньої самостійності при виконанні завдань і вправ у
групах, парах та індивідуально. При ознайомленні нової теми на практичних
заняттях з іноземної мови або під час самопідготовки, коли курсанти не можуть
обійтися без додаткових консультацій, викладачами використовується
репетиторська схема управління процесом формування ІКК: З – С – Р
(замкнуте – спрямоване – ручне), яка нагадує систему тьюторства –
академічного консультування.
Варто зазначити, що система тьюторства є поширеною формою
організації навчального процесу в більшості європейських вищих навчальних
закладів, у межах якої здійснюється результативне проектування
індивідуальних освітніх маршрутів. Тьюторство – це своєрідна практика
індивідуального освітнього супроводу, орієнтована на побудову та реалізацію
персональної освітньої стратегії, що враховує особистий потенціал людини,
існуючу освітню і соціальну інфраструктуру та завдання основної діяльності
[3].
У вітчизняній педагогічній теорії та практиці проблема тьюторства
залишається недостатньо розробленою. Побіжно цієї проблеми торкалися
А. Алексюк [1], розглядаючи тьюторські завдання як форму роботи,
Н. Дем’яненко, аналізуючи теоретичний аспект цього освітнього засобу [2].
Таким чином, методичне управління процесом формування ІКК курсантів
передбачає використання: 1) в основному адаптивної і зрідка – репетиторської
схем навчання іноземній мові; 2) методу порівняння соціокультурних і
військових реалій, який співвідноситься з методом лінгвокраїнознавчого
зіставлення; 3) навчальних автентичних текстів, що містять соціокультурну та
військово-професійну інформацію; 4) комплексу дидактичних вправ для
активізації словникового запасу, оволодіння логіко-семантичними основами
роботи з текстом, вироблення динамічного смислового сприйняття текстової
інформації; 5) ігрових методик, передовсім рольових і ділових ігор.
Як свідчить аналіз емпіричних матеріалів, основними компонентами ІКК
курсантів ВВНЗ є: а) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації та
програми їхрозгортання, комунікативні і соціальні ролі, мовні дії та мовний
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матеріал (тексти, мовні зразки і формули мовного спілкування); б) мовний
матеріал (лексичні одиниці, граматичні форми та конструкції, фонетичний
мінімум); в) навички розуміння і використання мовного матеріалу в усних і
письмових видах мовної діяльності іноземною мовою; г) уміння усного та
письмового іншомовного спілкування, що корелюють з відповідними сферами
діяльності майбутнього фахівця військової галузі, у тому числі в
інтеркультурних ситуаціях; д) система знань національно-культурних
особливостей та реалій країни досліджуваної мови, мінімум етикетноузуальних форм мови й уміння користатися ними у різних сферах мовного
спілкування; е) навчальні уміння, у тому числі раціональні прийоми розумової
праці, що забезпечують культуру засвоєння мови в навчальних умовах і
культуру спілкування з його носіями
Практичний досвід та емпіричні дані експериментального дослідження
свідчать, що усі труднощі формування ІКК переборні лише за умов
використання технологій комунікативного методу навчання (порівняння реалій,
автентичні тексти та ін.), а також за наявності науково розробленої системи
навчання спілкуванню іноземною мовою, підкріпленої відповідним навчальнометодичним забезпеченням, що дозволяє здійснювати планомірну і
систематичну комунікативно-спрямовану роботу з іншомовним матеріалом на
різних етапах процесу навчання та поступово забезпечує його автоматизацію,
що завершується на останньому практико-орієнтованому етапі в ситуаціях
міжкультурного спілкування у процесі рольових і ділових ігор з урахуванням
вікових і психологічних особливостей курсантів.
Усі вище зазначені дидактичні підходи до відбору змісту, методи, форми
та засоби формування ІКК реалізовуються залежно від конкретних
педагогічних завдань, що розв’язуються викладачами на тому чи іншому етапі
фахової підготовки майбутніх військових фахівців. Узагальнюючи дидактичний
підхід до організації управління процесом формування ІКК, центральною
ланкою виступає курсант як суб’єкт навчального процесу та як суб’єкт
міжкультурної комунікації. Водночас викладач також є ключовою фігурою
прогресу навчання, а відносини між викладачем і курсантом засновані на
співробітництві та рівноправному мовному партнерстві.
У навчальному процесі ВВНЗ мають місце спеціальні цілі та завдання
щодо вивчення іноземної мови, які акцентовано враховують психологічні
особливості курсантів, їхні мотиви й інтереси. При цьому викладачі мають
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опиратися на положення сучасних методик і технологій навчання іноземної
мови у вищій школі.
Отже, передбачається оволодіння курсантами основними уміннями
іншомовного спілкування: передавати іноземною мовою повідомлення у формі
монологічного висловлювання (у межах зазначеної тематики); обмінюватися
інформацією у процесі діалогічного спілкування (відповідно з цілями,
завданнями й умовами мовної взаємодії), здійснюючи при цьому визначені
комунікативні наміри з дотриманням мовного етикету (знайомство,
представлення, встановлення та підтримка контакту, запит і повідомлення
інформації, спонукання до дії, вираження прохання, згоди чи незгоди з думкою
співрозмовника, завершення бесіди); сприймати на слух інформацію при
безпосередньому і дистанційному (розмова по телефону) спілкуванні у межах
відібраної тематики, сюжетів і ситуацій спілкування.
Таким чином, системна і послідовна реалізація всіх етапів формування
ІКК дозволяють описати передбачуваний результат навчально-пізнавальної
діяльності курсантів у контексті оволодіння майбутньою професією та чітко
визначити необхідну якість іншомовної підготовки майбутнього військового
фахівця.
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Національний технічний університет України «КПІ»
САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Для успішного входження України в міжнародний економічний,
політичний та соціокультурний простір потрібні нові люди – розумні, освічені,
виховані, щирі і відкриті, висококваліфіковані багатопрофільні фахівці із
знанням двох мов, які можуть запропонувати і впровадити цікаві оригінальні
ідеї і готові до участі у вигідному міжнародному співробітництві і формуванні
нового ставлення до України в Європі і світі. Для досягнення цієї мети
створюються нові навчальні програми, підбираються високотехнологічні
аутентичні навчально-методичні матеріали, підвищується рівень науковометодичного забезпечення викладання іноземних мов в навчальних закладах
України. Викладачі мають право на вільний вибір засобів навчання, і перш за
все вибір концепції навчання. Визначені такі основні методичні системи:
- комунікативно-функціональний метод;
- свідомо-практичний підхід;
- інтенсивний метод;
- комунікативно-діяльнісний метод;
- комунікативно-особистісний метод;
- системно-комунікативний підхід.
Ці технології навчання є синтезом наукового пошуку і навчальної
практики. Їх наявність свідчить про значне підвищення рівня науковометодичного забезпечення викладання іноземних мов в українських навчальних
закладах. Система цього забезпечення включає Державний стандарт з
дисципліни, державні програми, національні та аутентичні навчальнометодичні і тестові матеріали.
Але при всіх позитивних сторонах нових методичних систем обсяг
інформації, необхідний до засвоєння майбутніми фахівцями такий великий, що
одних лише академічних годин у навчальних закладах недостатньо, тому
велике значення при підготовці спеціаліста має його вміння самостійно
працювати, самостійно здобувати необхідні йому знання. В наш час, коли обсяг
необхідних для людини знань різко і швидко зростає, вже неможливо робити
головний акцент на засвоєння певної суми фактів. Дуже важливо
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прищеплювати вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуючись у
стрімкому потоці наукової і політичної інформації. Отже, важливим
компонентом процесу навчання є вміння самостійно здобувати знання. Ці
вміння необхідно прищеплювати в старшому шкільному віці, коли
розвиваються і вдосконалюються пізнавальні інтереси учнів, формуються
навички самостійної роботи, з’являється потреба у подальшій самоосвіті щоб,
ставши студентами, майбутні фахівці вміли раціонально витрачати свій час для
пошуку необхідної інформації. В сучасних умовах інформаційні технології
розвиваються дуже швидко, комп’ютер та всесвітня мережа Інтернет
полегшують засвоєння нового матеріалу, допомагають вдосконалювати
граматичні, фонетичні та лексичні навички студента, відкривають безмежні
можливості для віртуальної подорожі, листування за допомогою електронної
пошти, спілкування в тестових і голосових чатах, організовувати телемости і
т.д. Науково-технічний прогрес вимагає постійного самовдосконалення, тому
уміння самостійно працювати, здобувати нові знання, вміння та навички стають
життєво необхідними для молодої людини.
Для самостійної перевірки рівня сформованості умінь та навичок з
граматики та читання існують різні тестові завдання, які допомагають студенту
зорієнтуватися і відкоригувати всі свої недоліки. Самоосвіта не обов’язково
здійснюється після закінчення школи чи ВНЗ, вона невід’ємна від навчання у
відповідному навчальному закладі. У процесі самостійної роботи студенти
розробляють різноманітні прийоми самостійної навчальної діяльності, методи
самоконтролю. В результаті, у студентів формується самостійність як риса
характеру, одна з найцінніших якостей особистості, в основі якої лежить
самостійність мислення.
На думку Н.Д. Молдавської, самостійність розуму – це певна зрілість
думки, об’єктивна істинність судження, вміння використовувати знання для
аналізу явищ життя і мистецтва. Щоб привести учнів, студентів до такого рівня
самостійності, перед ними слід ставити складні завдання, що сприяють
формуванню світогляду, моральних та естетичних поглядів, розширюють
кругозір, поглиблюють знання з основ їхньої майбутньої спеціальності [2].
Так, студенти Інституту телекомунікаційних систем готують різноманітні
доповіді, тренінги, мультимедійні презентації як на теми виникнення засобів
зв’язку, так і діляться інформацією про сучасні досягнення в системі
інформаційних технологій та телекомунікацій в нашій країні і за кордоном.
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Самостійну діяльність студентів можна розглядати в загально
дидактичному та методичному аспектах. Перший, загальнодидактичний підхід
дає можливість виділити найбільш загальне та істотне, другий, методичний –
розкриває специфіку самостійної роботи учнів при вивченні відповідного
навчального предмета.
Відомо, що мовну діяльність студентів можна умовно поділити на усну і
письмову форму комунікації. Між цими формами існує органічний зв’язок, бо
вони мають загально психологічну основу. Розвиток уміння говорити перебуває
у прямій залежності від розвитку вміння слухати, аналізувати і не повторювати
чужі помилки, читати і писати. Така залежність зумовлюється законами
внутрішнього мовлення без якого неможливе і зовнішнє мовлення. З метою
посилення мовної практики, студенти залучаються до різноманітних заходів,
таких як участь у науково-технічних конференціях, де вони виступають у ролі
доповідачів, участь у наукових гуртках та в клубах за інтересами. Заохочуються
також студенти і до активної участі у проведенні тематичних тижнів
англійської мови, де вони мають змогу попрактикуватися не лише в науководослідних сферах, але і залучитися до соціокультурного надбання англомовних
країн демонструючи свої таланти у віршах, піснях, інсценівках.
Спектр самостійної роботи з іноземної мови надзвичайно широкий
різноманітний і всебічний, і завдання викладача полягає в тому, щоб поглибити
свої професійні знання знаннями психолого-педагогічних і методичних
проблем організації самостійної навчальної діяльності студентів, щоб
спрямувати, допомогти, націлити їх на позитивний результат їхньої
пізнавальної діяльності.
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TASK-BASED LANGUAGE TEACHING AS AN EFFECTIVE
APPROACH IN MODERN METHODOLOGY
The success that our students can achieve in the process of language learning
depends on different factors, among which students’ involvement in language
acquisition is considered to be one of the crucial in modern communicative
methodology. While teaching foreign languages we use various methods, approaches
and techniques. Language purpose influences our choice of syllabus items and
teaching techniques.
Many lesson plans are based on the traditional “Presentation, Practice,
Production” (PPP) approach. The reason for this is its reliability and validity. It
allows us to cover all lexical and grammar areas, based on series of classroom
activities. But they do not always meet the requirements of each student because the
content is subordinated to the syllabus. For successful language learning students
should be able to use language that they have at their disposal, i.e. to be engaged in
meaning-focused interaction. Learner-centred approach fully satisfies students’ needs
in foreign language communication. Project-Based Learning (PBL) and Task-Based
Learning (TBL) present two learner-centred approaches. Many teachers tend to use
more learner-centred approaches, among which we can distinguish between PBL and
TBL, because they fully satisfy students’ needs in foreign language communication.
The history of TBL implementation goes back to the 1980s. Since that time it
has become very popular. TBL is focused on the task rather than on grammar or
vocabulary. The objective of such lesson is to complete the task using appropriate
language to communicate ideas effectively. In contrast to PPP lessons where students
are limited to usage of particular words or structures and are restricted from
experimenting with the language, in TBL lesson students can express their ideas with
various means, e.g. they do not need to use ‘should’ all the time to give advice, but
can also use such phrases as ‘I would recommend’, ‘I would say’, ‘What you could
do is…’). The main principle of TBL is task completion and the language results
from the task. We can state that students can decide themselves what language to use
to achieve the objective; and the main objective is to complete the task. In this
approach teachers usually do not have ‘correct answers’ for tasks. While teaching
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English we can include TBL into our syllabus as well as we can replace the syllabus
or use TBL as extra activities in PPP lessons.
Before speaking about TBL lessons we should give definition to the term ‘task’
and discuss the main characteristics of effective tasks. Different methodologists have
their definitions of this term which vary to a certain extent, but all of them have one
common idea. All of them agree that tasks involve communication based on the
meaning rather than on the form. David Nunan gives such definition of the task: “A
pedagogical task is a piece of classroom work that involves learners in
comprehending, manipulating, producing or interacting in the target language while
their attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to
express meaning, and in which the intention is to convey meaning rather than to
manipulate form. The task should also have a sense of completeness, being able to
stand alone as a communicative act in its own right with a beginning, a middle and an
end” [1].
Effective tasks should meet certain requirements such as primary focus on
meaning, learners’ interest engagement, successful achievement of clear outcome,
relation to real-life authentic communication. Learning goals and outcomes are
greatly influenced by task difficulty. Varying task difficulty teachers can use TBL for
mixed-level groups focusing on the form (easier tasks) or the meaning (more difficult
tasks). Dave and Jane Willis distinguish seven types of tasks and put them in the
following sequence:
1. Listing: brainstorming and/or fact finding (e.g. things, qualities, people,
places, features, things to do, reason);
2. Ordering and sorting: sequencing, ranking, classifying (e.g. sequencing story
pictures, ranking items according to cost, popularity, negative or positive);
3. Matching (e.g. listen and identify, listen and do (TPR), match
phrases/descriptions to pictures, match directions to maps);
4. Comparing: finding similarities or differences (e.g. comparing ways of
greetings or local customs, playing ‘Spot the Difference’, contrasting two seasons);
5. Problem-solving: logic puzzles, real-life problems, case studies, incomplete
texts (e.g. logic problems, giving advice, proposing and evaluating solutions,
predicting a story ending);
6. Projects and creative tasks (e.g. doing and reporting a survey, producing a
class newspaper, planning a radio show, designing a brochure);
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7. Sharing personal experiences: story-telling, anecdotes, reminiscences,
opinions, reactions (e.g. early schooldays, terrible journeys, embarrassing moments,
personality quizzes) [2].
But there are also examples which present practice activities but not tasks.
Among them are: acting out a dialogue, role-play activities, using pre-taught structure
for producing personalized activity.
Different authors describe the TBL lesson as a three stages cycle which
includes task, planning and report of outcome. Jane Willis suggested three stages of
the TBL lesson: the pre-task, task cycle and the language focus [2]. During the first
stage students are familiarized with the topic, situation or problem to be solved.
Students understand the task instructions due to the highlighted words and phrases,
which can be provided by the teacher after introducing the topic.
During the second stage students complete the task working in pairs or small
groups. Accuracy is not so important at this stage; communication is the major focus.
Chosen tasks should be authentic and relevant to students’ needs; that is why it is a
good idea to ask students to suggest topics. Students’ background knowledge is a
good tool for introducing the topic and activating discussion. Also we can provide
students with necessary vocabulary and model the task with the help of audio, video
or written examples. Students decide for themselves how to present their conclusions
to the class while the teacher only monitors the groups and may take notes of typical
errors or students’ needs. This stage helps students to be centred on the task, get
instructions, time limits. This phase is obligatory, but for more efficient performance
of the whole task we should include at least some options from the pre-task and posttask stages.
In the TBL lesson we focus on language and forms during the last, analysis and
practice, stage in contrast to PPP lessons, which start with vocabulary or grammar
presentation. This stage includes reflection, task and language feedback and
repetition. During this stage students examine and reflect on specific language
features necessary for task completion. They are concentrated on accuracy and
practice specific or problem language. While reflecting on the task students consider
what they have learned and improved during the task completion. The teacher
provides questions and prompts for discussion and gives feedback on how successful
students were and what they have achieved together with students.
Like any method or approach TBL has both advantages and disadvantages. The
advantages of this approach are dealing with real-life communication before language
analysis. TBL provides relevant and interesting topics to students. It is learner60

centered and meets students’ needs giving them opportunity to use all possible
language resources in authentic communicative situations encouraging learners’
autonomy. Due to this students can analyse what they know, do not know or partially
know and need to improve; they are encouraged to investigate the language. Thus
students take responsibility for their progress in language learning. Teachers can use
this approach in mixed ability classes where both weak and strong students can
perform the task successfully according to their language level, with different
accuracy in the same communication situation and find out their individual needs.
One more advantage of the approach is that students deal with a wide range of
language not only grammar, they are not restricted by syllabus demands to definite
lexis, grammar or structures.
As for the disadvantages of TBL we can agree that it cannot be used with
beginner learners successfully because they do not have many language resources to
fulfil the task. Tasks usually do not fit the traditional syllabus. TBL is not effective
for systematic teaching of a new language. It is not appropriate when teachers have
little time for teaching language according to the syllabus.
In conclusion, we can say that TBL is an effective approach in dealing with
real-life situations, drawing students’ attention to authentic contexts and achieving
their objectives in language learning. It is learner-centred, i.e. gives students more
freedom in choosing language resources and means, in analysis of their needs and
abilities. Usually teachers use a combination of TBL and traditional approach to
language learning, but we consider the best way of language teaching the way which
meets students’ requirements best of all.
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МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ НАУКОВОГО СТИЛЮ
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Засновником сучасної теорії мовленнєвих жанрів вважається М.М.
Бахтін, який ще у 50-х роках XXст. у своїй праці «Проблема мовленнєвих
жанрів» написав: «У кожній сфері існують і застосовуються свої жанри, що
відповідають специфічним умовам даної сфери… Певна функція (наукова,
технічна, ділова, побутова) і певні, специфічні для кожної сфери умови
мовленнєвого спілкування породжують певні жанри, тобто певні відносно
стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи висловлювань» [2; С. 248].
Як зазначає учений, кожна сфера людської діяльності, виробляє свій,
надзвичайно різнорідний, репертуар мовленнєвих жанрів. До мовленнєвих
жанрів він відносить усі типи усних або письмових висловлювань, наприклад,
бесіда, роман, військова команда, наказ, протокол, ділові документи.
Дослідженням мовленнєвих жанрів також займалися такі вчені, як
Н.Артюнова, Г.Вежбицька, Ф.Бацевич, Т.Шмельова, О.Селіванова С.Гайда,
Г.Гачев. Кожен з них давав дефініцію жанрів, описував їх ознаки та
характеристики, класифікував за різними критеріями. Розглянемо декілька
визначень мовленнєвих жанрів:
- це сукупність об’єднаних в одне ціле мовленнєвих актів, складники
мовного універсуму певної етнічної культури [4; С. 269 ].
- це одиниці мовлення системно організованої мови, дискурсивний
інваріант, зразок ідеальної природи, що характеризується певним тематичним
змістом, композиційною структурою, відбором фонетичних, лексикофразеологічних, граматичних,
стилістичних
засобів
й
інтенційнопрагматичними особливостями [5; С. 124].
- це тематично, композиційно й стилістично усталені типи повідомлень –
носіїв мовленнєвих актів, об’єднаних метою спілкування, задумом мовця з
урахуванням особистості адресата, контексту і ситуації спілкування [3; С. 93 ].
За словами Ф.Бацевича «жанр формується у межах конкретного
функціонального стилю; останній задає основні координати мовленнєвого
жанру» [3; С. 96 ]. Кожен функціональний стиль реалізується у певних жанрах
залежно від підстилів, на які він поділяється.
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У науковому стилі виокремлюють такі підстилі з жанрами:
- власне науковий: монографія, стаття, дисертація, реферат, анотація, тези,
курсова та дипломна роботи;
- науково-популярний: статті у неспеціальних журналах, виклад наукових
даних для нефахівців, книжки, призначені для широкого кола читачів;
- науково-навчальний: підручники, посібники, лекції, словники.
Власне науковий стиль об’єктивує наукові відомості і кінцеві результати
аналітико-синтетичного перероблення даних. У межах власне наукового
підстилю виділяють науково-інформативний різновид з жанрами (реферат,
анотація, конспект, тези) та науково-довідковий (довідники, словники,
каталоги). Жанри наукових текстів науково-інформативного підрозділу
об’єднані загальними властивостями: є вторинними жанрами мовлення
(складаються на основі вже наявних опорних текстів, найчастіше оригінальних,
первинних, хоча тези можуть бути й оригінальним науковим твором) і певним
чином співвідносяться з навчально-науковим різновидом наукового стилю
мови.
Монографія – це наукова праця (книга), в якій зібрано, систематизовано й
узагальнено матеріал та результати великого наукового дослідження. Автор
монографії пропонує власну наукову гіпотезу чи концепцію розв’язання
важливої наукової проблеми.
Стаття – це невеличкого розміру наукова робота, що присвячена певній
проблемі і розрахована на фахівців, які спеціалізуються на розв’язанні цієї
проблеми. Статті бувають повідомлювальні (про нові результати), оглядові
(підсумки), дискусійні (про спірні питання).
Реферат – це невеличкий за обсягом виклад наукового дослідження або
кількох праць з якоїсь наукової проблеми. Зазвичай він будується на основі
одного чи кількох опрацьованих джерел і містить найцікавіші положення і
найяскравіші приклади.
Дисертація – власне науково завершене дослідження, яким відкрито
новий напрям у науці, започатковано досі невідомий підхід чи вирішено
складну проблему, досліджено ще невідоме або розв’язано низку завдань, що
забезпечить наступний поступ у цій проблемі чи галузі.
Тези – це положення, що коротко і чітко формулюють основну ідею чогонебудь або провідне завдання, що стоїть перед кимсь. Відповідно до мети тези
бувають вторинні та оригінальні. Оригінальні тези створюють як первинний
текст і вони можуть бути стислою формою презентації результатів наукових
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досліджень під час виступу на науковій конференції або ключовими
елементами майбутньої наукової розвідки. Вторинні тези слугують для
виділення основної інформації в тому чи іншому джерелі (наприклад,
монографії, статті) під час читання та реферування.
Анотація – це коротка характеристика документа з точки зору його
змісту, виду, форми, призначення та інших характеристик. Укладач анотації
зазначає в ній особливості книги чи статті, які привертають читача.
Науково-популярний підстиль наукового стилю застосовують для
дохідливого, доступного викладу інформації про наслідки складних наукових
досліджень для нефахівців. Як уже зазначалося, він реалізується в таких
жанрах, як статті науково-популярних часописів, книжки, призначені для
широкого кола читачів.
Науково-навчальний підстиль наукового стилю – це мова навчання в усіх
типах закладів освіти та мережі просвітницьких установ, товариств. Основними
жанрами цього підстилю є підручники та посібники.
Підручник – книга, в якій систематично викладаються основи знань з
певної області на сучасному рівні досягнень науки і культури.
Навчальний посібник – видання, яке частково доповнює або замінює
підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмету, курсу,
дисципліни або окремого його розділу.
Варто зазначити, що підручник подає весь обов’язковий зміст
навчального курсу, тоді як навчальний посібник може розглядати не всі
розділи, теми, проблеми, а ті, що на думку автора, потребують особливої уваги,
або подавати матеріал ширше. Часто навчальний посібник є першою спробою
підручника і в наступних виданнях переростає в нього.
Отже, мовленнєвий жанр – це тематично і композиційно оформлена
одиниця мовлення, що характеризується певним змістом та інтенційнопрагматичними особливостями. Науковий стиль у межах своїх підстилів
формує власні мовленнєві жанри, кожен з яких має свої специфічні ознаки та
структуру.
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ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
З ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Останнім часом тестовий контроль рівня сформованості англомовної
компетенції в читанні, зокрема фахової літератури студентами немовних
спеціальностей, набув широкого застосування у вітчизняних вищих навчальних
закладах (ВНЗ) завдяки таким його характеристикам як релевантність
специфіці читання як рецептивного виду мовленнєвої діяльності, практичність,
масовість, економічність, оперативність та об’єктивність отриманих
результатів. Цим, в свою чергу, пояснюється стійка потреба в урізноманітненні
арсеналу якісних тестових завдань (ТЗ) з читання англомовної фахової
літератури для реалізації відповідного виду контролю в процесі навчання
студентів іноземної мови за професійним спрямуванням. Основні шляхи
вирішення цього завдання вбачаємо як у відборі й використанні раніше
розроблених, зокрема стандартизованих та локально стандартизованих, ТЗ і
тестів, так і у створенні нових викладацьких ТЗ / тестів з читання.
Незалежно від їхнього походження усі тестові матеріали, що
використовуються як інструменти для контролю й оцінювання рівня
сформованості у студентів англомовної компетенції в тому чи іншому виді
мовленнєвої діяльності, мають характеризуватися мінімально прийнятними
показниками валідності, надійності, автентичності та інтерактивності [2, c. 18].
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Лише за умов адекватного застосування валідність, надійність,
автентичність
та
інтерактивність
стандартизованих
і
локально
стандартизованих тестів з читання зберігаються та не викликають жодних
сумнівів. Тому при відборі й використанні подібних тестових матеріалів для
реалізації контролю навчальних досягнень студентів немовних ВНЗ слід
ретельно стежити за: 1) ідентичністю об’єктів їхнього контролю та змісту того
виду контролю, для проведення якого вони відбираються; 2) тотожністю
характеристик мовного і мовленнєвого матеріалу, використаного розробниками
цих тестів, характеристикам мовного і мовленнєвого матеріалу, передбачених
програмними вимогами на даному етапі навчання студентів англомовного
читання; 3) прийнятністю тематичного та предметного наповнення цих
тестових матеріалів; 4) відповідністю характеристик контингенту студентів
характеристикам орієнтовного контингенту тестованих; 5) наявністю у
студентів попереднього досвіду виконання ТЗ подібного типу та виду.
Отже, далеко не завжди викладачу-практику вдається відшукати
необхідні готові тестові матеріали, які б повністю задовольнили його
специфічні ситуативні потреби в реалізації систематичного контролю за
опануванням студентами англомовними читацькими навичками й уміннями.
Відповідно, викладачам все частіше доводиться розробляти власні тестові
матеріали, здатні своєчасно постачати достатньо валідну й надійну інформацію
щодо досягнутого в результаті певного відрізку навчання рівня сформованості у
студентів англомовної компетенції в читанні фахової літератури та оперативно
адаптуватися до змін, що відбуваються у процесі навчання, й реагувати на його
актуальні потреби.
Загальновідомо, що створення будь-якого ТЗ / тесту є складним та
тривалим циклічно-ітераційним процесом, що передбачає здійснення
планування тесту й укладення передтесту, його випробування / пілотування та
підготовку остаточного варіанту тесту на основі інтерпретації результатів
передтесту [2, c.86; 3, c.5]. Саме на етапі пілотування створеного ТЗ / тесту за
рахунок використання складних математичних розрахунків має здійснюватися
статистична оцінка його якісних показників валідності та надійності.
Попре це, слідом за низкою дослідників [2; 3], переконані, що визначення
показників валідності й надійності у такий спосіб саме для викладацьких ТЗ і
тестів не є прийнятним з огляду на можливість залучення до такого
дослідження обмеженої кількість тестованих, що обов’язково призводить до
66

викривлення одержаних статистичних даних, з одного боку, та низьку
практичність такої діяльності в умовах сучасного вітчизняного ВНЗ – з іншого.
З метою вирішення проблеми створення достатньо валідних, надійних,
автентичних та інтерактивних ТЗ з читання англомовної фахової літератури з
мінімальними часовими затратами та технічними труднощами з боку
викладача-розробника пропонуємо виокремити перелік вимог до їх розробки.
Отже, забезпечення валідності та надійності ТЗ з читання англомовної
фахової літератури вбачаємо в: 1) чіткому визначенні об’єктів контролю
(прямих та опосередкованих), рівень сформованості яких має перевірятися на
даному відрізку навчання саме за допомогою створеного ТЗ; 2) збереженні
послідовності та вкладеності об’єктів контролю в читанні англомовної фахової
літератури при створенні цілісних підсистем ТЗ; 3) узгодженості типів та видів
ТЗ з виокремленими об’єктами контролю; 4) відборі на основі чітких критеріїв
автентичних фахових текстів для укладання ТЗ з читання; 5) відповідності
об’єктів контролю типам, характеристикам та обсягам текстів, що
пропонуються для читання у створеному ТЗ; 6) узгодженості характеристик
створених викладацьких ТЗ з читання з відповідними їм стандартизованими /
локально стандартизованими тестовими матеріалами; 7) закладеності
можливості гнучкої адаптації рівня складності окремого ТЗ, зокрема за рахунок
варіювання мовної і предметної складності форми й мови подачі основи ТЗ та
очікуваної відповіді, рівня проблемності ТЗ, мови подачі й ступеня
розгорнутості інструкції до ТЗ, наявності зразка виконання й пояснень до
нього, виносок і підказок у самому тексті для читання тощо; 8) дотриманні
одноманітності в представленні інструкції, експозиції до ТЗ, подачі текстів для
читання й наведенні основи ТЗ та оформлення бланку для фіксації відповіді
протягом усього процесу навчання студентів англомовного читання фахової
літератури.
З іншого боку, забезпечення автентичності й інтерактивності
викладацьких ТЗ з читання фахової літератури насамперед пов’язуємо з їх
комунікативністю. Це, у свою чергу, передбачає висунення додаткових
специфічних вимог, а саме: 1) створені ТЗ мають бути спрямованими на
вимірювання рівня сформованості у тестованих умінь застосовувати читацькі
навички й уміння для розв’язання реальних професійно-комунікативних
завдань з читання; 2) в інструкції до ТЗ має формулюватися проблемне
професійно-комунікативне завдання та міститись необхідна контекстуальна
інформація; 3) професійно-комунікативне завдання, наведене в інструкції до
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ТЗ, має співвідноситись за своїми характеристиками з тими професійнокомунікативними завданнями, що вирішуються фахівцями окремої галузі в
реальних позатестових обставинах за допомогою читання англомовної фахової
літератури або в його процесі; 4) вибір типу та виду ТЗ має узгоджуватися не
лише з об’єктом контролю, а й керуватися специфікою змодельованого
професійно-комунікативного завдання та способами й прийомами надання
йому проблемності [1, c. 70].
На наш погляд, дотримання вищезазначених вимог під час розробки
викладацьких ТЗ з читання англомовної фахової літератури дозволить суттєво
підвищити їхні якісні показники валідності, надійності, автентичності й
інтерактивності, а також значно спростити
процедуру їх розробки,
забезпечивши тим самим високу практичність тестового контролю в навчанні
англомовного читання фахової літератури студентів немовних спеціальностей
вітчизняних ВНЗ.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
На сьогоднішній день на процес професійного самовизначення молоді
мають значний вплив різні фактори, наприклад, власні здібності, бажання,
результати закінчення навчання або пропозиція на ринку праці. Питанням
професійного самовизначення та загальним проблемам профорієнтаційної
роботи з молоддю присвячено роботи як вітчизняних (О. Мельника,
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М. Тименка, Б. Федоришина, О. Моріна, Л. Гуцан, І. Волощук тощо), так і
зарубіжних
(Л. Буссхоффа,
А. Лумпе,
Г. Ратчинські,
К. Дрісел-Ланг,
К. Мюллера, Й. Шуді, тощо) вчених.
Провідна роль у дослідженні даного питання належить німецьким
науковцям. Зважаючи на це вбачаємо за потрібне детальніше проаналізувати
різноманітність теорій, в залежності від об’єктів, на яких вони концентруються.
Так, нижче більш детально розглянуті три різних підходи:
- алокаційно-теоретичний підхід;
- підхід психологічного розвитку;
- модель кооперації.
Такий підбір здійснено з метою розглянути можливо більший спектр
теорій вибору професії, які використовують німецькі науковці. Відповідно до
цього представлено теорію, яка вивчає зовнішні впливи, теорію, яка розглядає
передусім індивіда, та теорію, яка враховує взаємозалежність процесів в
суспільстві.
Алокаційно-теоретичний підхід. Під алокацією з соціологічної точки зору
розуміється вплив суспільства. Цей підхід ґрунтується на тому, що такі фактори
як стать або ж належність до певної соціальної верстви, або розмір прибутку
батьків мають (несвідомий) вплив на вибір професії. Наступний приклад
ілюструє значення цього підходу у зв’язку з орієнтацією у виборі професії: в
дослідженні життя молоді Німеччини 2002 року було проведено співставлення
належності батьків до певної верстви суспільства та типом шкіл, які відвідували
їх діти. Відповідно до цього дослідження діти з верхніх верств населення мали
в дев’ять разів більше шансів на відвідування гімназії, ніж "діти робітників".
Крім того, значна кількість молодих людей з нижчих соціальних верств
передчасно залишають школу. Фактори (соціального) оточення, як це було
показано на прикладі належності до соціальних верств, впливають на шкільну
освіту, а внаслідок цього і на пізніші шанси молоді отримати професійну освіту
та роботу за професією.
Підхід психологічного розвитку. Підхід психологічного розвитку, який,
зокрема, започаткований в працях Д. Cупера, розглядає процес професійного
самовизначення не тільки з точки зору врахування ситуації в суспільстві, але й
приділяє значну увагу розвитку важливих для професії особистісних
компетенцій [2]. Відповідно до цього вибір професії розглядається як процес
розвитку психологічних якостей та водночас як процес соціального дозрівання.
Якщо молода людина може самостійно прийняти рішення про вибір професії,
69

то вона вважається зрілою для вибору професії.
Модель кооперації. Модель кооперації за Е. Еглоффом слід розглядати як
спробу враховувати суб’єктів суспільного життя та концепцію психологічного
розвитку Д.Супера в одній концепції. Спочатку Е. Еглофф виходить з
підтримки молодих людей в процесі розвитку їх як особистостей. Розвиток
самоконцепції має значення тому, що молоді люди самі пізнають себе та свої
здібності. Якщо молода людина має уявлення про свої здібності, таланти та
бажання, то вона може використовувати це як основу для вибору адекватної
професії. На цьому етапі Е. Еглофф надає таким суб’єктам суспільного життя
як батьки, школа, професійні консультації, економіка та суспільство в
залежності від їх функцій та ролі завдання підтримки [3]. Завдяки цьому вибір
професії переходить від індивідуального процесу до завдання суспільства в
цілому. Перехід в професійне життя за цією моделлю необхідно підтримувати
таким чином, щоб молода людина самостійно прийняла відповідальне рішення
щодо вибору професії.
Представлення цих трьох теорій свідчить, що можна розрізняти в цілому
три фактори в процесі професійного самовизначення:

індивід зі своїми специфічними
мотивацією та власним уявленням про себе;

здібностями,

інтересами,


соціокультурні умови, такі як стать, соціальна середа або фінансові
можливості батьків;

суб’єкти суспільного життя та організації, такі як батьки, школа,
професійні консультації, підприємства [1].
Ці три фактори не слід розглядати ізольовано один від одного, оскільки
вони багато в чому пов’язані один з одним та можуть змінюватися. Підтримка
переходу до професійного життя з боку школи, батьків та економіки також
несе на собі особливості культури та надає процесу професійного
самовизначення специфічні уявлення, вимоги та оцінки. Ця підтримка знов
являє собою вплив на “образ-Я”, оскільки співпадає з певним уявленням та
вимогами і уникає інших. Супроводження даного процесу здійснюється скоріш
несвідомо. Отже, орієнтація у виборі професії повинна додатково мати свідому
та цілеспрямовану підтримку, як в процесі аудиторного навчання так і під час
самостійної роботи, що забезпечує підтримку самовизначення
молодої
людини.
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САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Потреба
сучасних
ринків
праці
у
високоосвічених
конкурентоспроможних фахівцях, які не просто не втрачають своєї кваліфікації,
а і постійно її підвищують, зумовлює перегляд вищими навчальними закладами
головних завдань. На перше місце виходить мета формування цілісної всебічно
розвиненої особистості, компетентного спеціаліста з бажанням та вмінням
подальшого саморозвитку і самовдосконалення. Досягнення такої цілі можливе
за умови усвідомлення кожним індивідуумом необхідності безперервної
самоосвіти. Саме тому велика увага у вищій школі приділяється самостійній
роботі студентів, а дослідження шляхів її оптимізації набуває все більшої
актуальності. У час проникнення інформаційних технологій в усі сфери життя
застосування комп’ютерних засобів стає поширеним способом індивідуалізації
навчання, в тому числі самостійної роботи зокрема у процесі вивчення
іноземної мови.
Найбільш повним, на думку П. І. Підкасистого, є наступне визначення
самостійної роботи: це робота, яку виконують без прямої участі педагога, але за
його завданням у визначений ним час; при цьому ті, хто навчаються, свідомо
намагаються досягти поставленої у завданні мети, застосовуючи власні зусилля
та надаючи у певній формі свій результат. Вчений додає, що самостійну роботу
слід розглядати як засіб організації та виконання певної діяльності відповідно
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до даної мети [5, с. 38; 43]. Реформування системи освіти в умовах Болонського
процесу означало збільшення часу відведеного на самостійне опрацювання
матеріалу студентами. Самостійна робота недарма займає важливе місце у
навчальному процесі: отриманих студентами знань на заняттях від викладача не
достатньо, пошук та опрацювання матеріалів має відбуватися і за ініціативи
самих студентів. Слід зазначити, що залежно від місця проведення та характеру
керівництва з боку педагога, самостійна робота може відбуватися під час
основних занять (лекцій, семінарів); під контролем викладача у формі планових
консультацій, заліків, екзаменів; позааудиторно з виконанням студентом
домашніх завдань навчального та творчого характеру [6]. Відповідно і форми та
види робіт можуть відрізнятися. Зміст позааудиторної роботи визначається
відповідно до робочої програми та може включати декілька видів завдань
залежно від мети. Так для отримання мовних знань застосовують такі форми
роботи як читання текстів, складання плану, графічне зображення структури
тексту, виписки та конспектування, робота зі словниками та довідковою
літературою, ознайомлення з нормативними документами, використання аудіота відеозаписів, робота з електронними носіями. З метою закріплення та
систематизації знань рекомендують обробку законспектованого тексту;
повторну роботу над навчальним матеріалом; складання плану та тез відповіді;
виконання тестових завдань; відповіді на контрольні запитання; анотування,
реферування та рецензування тексту; написання есе, листів-роздумів, творів;
підготовка рефератів та тез доповіді на семінарі, конференції тощо. Для
формування практичних вмінь та навичок корисними можуть стати такі види
завдань, як виконання ситуаційних вправ, підготовка до ділових ігор, участь у
наукових та практичних конференціях, підготовка різних видів проектів,
курсових та дипломних робіт [4, с. 6-7]. Перелічені форми робіт активно
застосовуються для формування мовленнєвої компетентності та засвоєння
знань. Роль викладача полягає у наданні необхідних консультацій, допомозі з
підбором матеріалів та перевірці й оцінюванні результатів. Але надзвичайно
важливим етапом є планування самостійної роботи, підготовка завдань та їх
правильний розподіл. При цьому слід враховувати наступні фактори:
психологічні умови успішності самостійної роботи (формування зацікавленості
та мотивації); професійна орієнтація дисципліни; обмеження часу студента;
індивідуалізація самостійної роботи (може полягати у активнішій роботі з
більш підготовленими студентами, у поділі завдання на обов’язкову та творчу
частину, у регулярності консультацій та своєчасному інформуванні про зміст,
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терміни виконання, форми, способи контролю та критерії оцінювання
роботи) [6]. Врахування особистісних якостей, рівня знань, індивідуальних
психологічних особливостей та здібностей кожного студента дозволяє
оптимізувати процес виконання самостійної роботи, що сприяє кращому та
ефективнішому засвоєнню знань та реалізації творчого потенціалу. Під
індивідуалізацією розуміють систему засобів, що допомагає студенту
усвідомити його сильні та слабкі сторони, власні цілі навчання, розвивати
самосвідомість, самостійність і відповідальність. Вона передбачає
індивідуально орієнтовану допомогу студенту в усвідомленні власних потреб,
інтересів, цілей навчання; створення умов вільної реалізації природних
здібностей; підтримку у рефлексії та творчому самовираженні [3].
Індивідуалізація навчання у сучасних вищих навчальних закладах відбувається
у трьох напрямках: індивідуальний та індивідуально-диференційований підхід
до організації індивідуальних форм діяльності з урахуванням особливостей тих,
хто навчається; опосередкований індивідуальний підхід до організації групових
форм навчання з переважанням індивідуальної пізнавальної активності;
поєднання індивідуальних, групових та фронтальних форм для покращення
ефективності навчального процесу. Індивідуалізацію самостійної роботи
визначають як систему цілеспрямованих індивідуалізованих способів та
прийомів її організації і управління, націлених на покращення її
результативності [2, с. 10]. В організації та керівництві самостійною роботою у
процесі вивчення мови індивідуалізація відіграє провідну роль, оскільки
об’єктивна оцінка здібностей студента, його рівня володіння мовою та надання
йому відповідних завдань підвищує мотивацію студента, заохочує до
подальших досягнень. Індивідуалізація самостійної роботи може полягати
також у коригуванні кількості часу, відведеного на її виконання, у підвищенні
рівня організованості роботи, у залученні групових форм навчання та
інноваційних технологій, що викликає інтерес та допомагає краще формувати
уміння на навички, засвоювати матеріал. Безумовно сучасні технічні засоби
відкривають нові можливості як для викладачів, так і для студентів. Сьогодні
інформаційні технології стали невід’ємною частиною освіти, оскільки
більшість має доступ до комп’ютерів та мережі Інтернет, тому може навчатися
індивідуально та самостійно. Так з використанням нових технологій виконання
усіх згаданих вище видів завдань та форм самостійної роботи при вивченні
іноземної мови стає легшим та швидшим. Найпоширенішими з цих форм є
підготовка до практичних занять, колоквіумів, заліків, тестів; виконання
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домашніх, контрольних та творчих робіт і проектів; написання рефератів,
доповідей, звітів, курсових робіт тощо. Серед основних цілей залучення
студентів до позааудиторної самостійної роботи із застосуванням
комп’ютерних засобів є формування та розвиток навичок і творчих підходів до
вирішення професійних задач та формування інформаційної культури
студентів [1]. Варто зауважити, що багато ресурсів, які можуть знадобитися
студентам у підготовці завдань самостійної роботи знаходяться на іноземних
веб-сайтах, що заохочує студентів вчити цю мову та дозволяє зануритись у
мовне середовище. Доступ до комп’ютера та світової інформаційної мережі має
декілька переваг, що робить процес самостійної пізнавальної діяльності
індивідуалізованим:
- сприяє оптимізації процесу пошуку інформації (завдяки наявності великої
кількості баз даних та бібліотек онлайн, що пропонують навчальну й довідкову
літературу);
- відкриває можливості оптимальної організації відібраних матеріалів у
тому вигляді, який вимагається міжнародними стандартами;
- допомагає формувати та тренувати мовні навички у роботі зі спеціальним
навчальним програмним забезпеченням, навчальними платформами;
- дозволяє обмінюватися інформацією, навчатися дистанційно без
необхідності особистої присутності, спрощує спілкування між студентом і
викладачем на рівні розподілу та перевірки завдань;
- дає змогу зануритись у мовне середовище, відвідуючи іноземні веб-сайти,
ознайомлюючись з автентичними текстами, практикуючи іншомовне
спілкування у різних сферах та ситуаціях;
- створює умови для організації як індивідуальних, так і групових форм
роботи на заняттях та позааудиторно;
- формує
вміння
працювати
з
інноваційними
технологіями
(мультимедійними засобами, електронними підручниками та ін.), що є однією зі
складових сучасної всесторонньо розвиненої особистості.
Перелік можливостей, які надає комп’ютеризоване навчання, в тому числі
самостійне, можна продовжити. Використання інформаційних технологій як
засіб
індивідуалізації
самостійної
роботи
розвиває
навички
самоорганізованості у студентів, але педагог повинен лишатися консультантом
та керівником. Допомога викладача може знадобитися у визначенні цілей,
відборі доцільних та достовірних матеріалів з великого потоку інформації,
рекомендаціях щодо раціонального розподілу часу.
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Підсумовуючи слід зазначити, що самостійна робота студентів, яка
виконується на заняттях та позааудиторно, є важливою частиною навчального
процесу. Індивідуалізований підхід до такого виду роботи означає врахування
особливостей студентів та підтримку формування особистості, розвитку вмінь
та навичок. Реалізація вищезгаданого підходу шляхом застосування
інноваційних комп’ютерних технологій у самостійній роботі в процесі
вивчення іноземної мови підвищує ефективність засвоєння знань та дозволяє
розкрити творчий потенціал студентів.
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НОВА РОЛЬ ВИКЛАДАЧА: НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ М. НОУЛЗА
Стрімкі зміни, що відбуваються у всіх сферах життя на сучасному етапі
розвитку суспільства зумовили посилення ролі освіти дорослих як важливого
фактора
соціально-економічного
прогресу.
Практика
викладання
переорієнтовується на сприйняття людини як найвищої цінності. Змінюються
відносини між студентом і викладачем, а разом з цим і роль викладача, який
повинен створити сприятливі умови для самореалізації учня. У зв'язку з цим,
вивчення ідей і практичного досвіду Малколма Ноулза, видатного
американського вченого й засновника науки про навчання дорослих
андрагогіки, становить значний інтерес.
Як показує здійснений нами аналіз педагогічних праць М. Ноулза, до
надзвичайно важливої в контексті його вчення проблеми нової ролі викладача
як фасилітатора в навчанні вчений звертається неодноразово. На особливу
увагу заслуговує процес становлення самого М. Ноулза як фасилітатора,
оскільки він був одним із перших, хто втілив ідею фасилітації на практиці та
здійснив її теоретичне обґрунтування.
Вперше М. Ноулз описує процес свого переходу від виконання ролі
викладача (яка традиційно асоціюється з передачею інформації) до виконання
ролі фасилітатора у своїй книзі «Самоспрямоване навчання». Згодом у 3-му й
4-му виданнях «Дорослого учня» М. Ноулз повертається до цієї теми й
пояснює, що така радикальна зміна розумінні своєї ролі у процесі навчання
відбулася під впливом відвіданого ним семінару, який проводив професор
Артур Шедлін, соратник Карла Роджерса в Чиказькому університеті.
Робота в малих групах, доброзичлива, неформальна атмосфера справила
таке глибоке враження на М. Ноулза, що наступного тижня він прочитав усі
книги К. Роджерса. Майбутній андрагог також зазначив, що ніколи раніше у
своєму житті він стільки не читав і не працював так наполегливо, як під час
участі в цьому семінарі. Крім того, він ніколи не відчував такої
відповідальності за своє навчання. М. Ноулз писав, що це був захоплюючий
досвід, і він вперше відчув, «що означає «загорітися» навчанням» [2, с. 180].
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Саме після участі в семінарах А. Шедліна, а потім C. Хоула М. Ноулз
вирішив перестати бути викладачем і стати фасилітатором навчання. Тепер
його основною функцією стало не планування й передача змісту, а організація
та спрямовування процесу навчання, що передбачало побудову дружніх
стосунків зі студентами, оцінювання їхніх потреб, залучення студентів до
планування навчальної діяльності, поєднання їх з навчальними ресурсами, а
також заохочення студентської ініціативи [2, с. 181].
Варто зазначити що від виконання ролі фасилітатора М. Ноулз отримував
«психічні винагороди» іншого характеру, ніж від виконання ролі викладача [2,
с. 181]. Він писав: «Замість того, щоб отримувати винагороди від контролю над
учнями, – підкреслює видатний андрагог, – я отримую винагороди від
звільнення учнів. І я розумію, що другий тип винагород приносить мені значно
більше задоволення» [2, с. 181].
Учений також звертає увагу на необхідність звільнення студентів від
контролю і тим самим «вивільнення» їхньої творчої енергії. У цьому контексті
він обґрунтовує нову роль лідера. Зазначимо, що до цієї категорії вчений
відносить усіх тих, хто надає допомогу дорослим у навчанні: викладачів,
керівний адміністративний персонал у бізнесі, адміністраторів у сфері освіти,
керівників організацій та політичних лідерів [2, c. 183]. Учений переконаний у
помилковості загальноприйнятого уявлення про те, що роль лідера полягає в
контролі за учнями чи підлеглими, оскільки в такому разі результат роботи
буде обмежений лише уявленнями та можливостями лідера. Тому, на думку М.
Ноулза, головною функцією лідера мусить бути «вивільнення енергії людей … і
спрямування цієї енергії на досягнення взаємовигідної мети» [2, c. 183]. Таку
форму керівництва науковець вважає творчою, оскільки вона створює умови
для реалізації творчого потенціалу всіх учасників процесу навчання.
Про важливість теми контролю над учнями у спадщині М. Ноулза
свідчить той факт, що видатний андрагог звертається до неї неодноразово,
починаючи від найперших своїх праць («Неформальна освіта дорослих», «Як
готувати кращих лідерів», «Сучасна практика освіта дорослих», «Дорослий
учень»). Зокрема у книзі «Як готувати кращих лідерів» автор стверджує: щоб
стати добрим лідером, слід «втратити контроль» [1, c. 12] над учнями, але при
цьому надавати їм допомогу та спрямовувати їхню роботу.
На основі своїх особистих спостережень та результатів наукових
досліджень М Ноулз визначив вісім характерних рис, які відрізняють творчих
лідерів від «контролюючих лідерів» [2, c. 183–190]:
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1.
Творчі лідери, на відміну від контролюючих лідерів, вірять у
позитивну природу людської істоти. Вони довіряють людям, пропонують їм
можливості реалізації амбіційних планів, передають їм повноваження та
покладають на них відповідальність.
2.
Творчі лідери усвідомлюють, що готовність людей виконувати
будь-яке рішення перебуває в пропорційній залежності від того, наскільки
активно вони брали участь у процесі його ухвалення. Відповідно, вони
залучають своїх клієнтів, працівників чи студентів до участі в процесі навчання
на всіх його етапах: визначення потреб у навчанні, формулювання навчальної
мети, планування, реалізації та оцінювання результатів навчання.
3.
Творчі лідери вірять у потенціал своїх підлеглих і знають, що люди
завжди намагаються виправдати довіру тих, хто на них її покладає. Творчі
лідери переконані в існуванні безпосереднього зв'язку між позитивною
самооцінкою та досягненням успішних результатів.
4.
Творчі лідери високо цінують індивідуальність. Вони відчувають,
що люди демонструють кращі показники, якщо використовують свої
неповторні таланти та сильні сторони, керуються особистими інтересами й
переслідують особисту мету, не намагаючись наслідувати нав’язані стереотипи.
5.
Творчі лідери спонукають та заохочують до творчості. Вони
розуміють, що у світі прискорених змін творчість – це основна умова
виживання індивідуумів, організацій та суспільства. Творчі лідери дають
можливість людям експериментувати й учитися на своїх помилках, не боячись
бути за них покараними.
6.
Творчі лідери усвідомлюють необхідність постійних змін.
7.
Творчі лідери переважно звертають увагу на внутрішні, а не
зовнішні фактори мотивації.
8.
Творчі лідери заохочують людей до самоспрямованості, яка є
універсальною ознакою процесу досягнення зрілості.
М. Ноулз зауважує, що цей перелік не є вичерпним і в ньому
перераховано лише основні риси поведінки творчих лідерів, які він спостерігав
особисто і які підтверджує наукова література. Проте, за його словами, він
«бачив, як відбуваються дивовижні речі», коли така поведінка лідера
втілюється на практиці і стимулює учнів до активного пошуку в процесі
самоспрямованого навчання [2, c. 190].
Результати дослідження свідчать про те, що, на думку М. Ноулза,
викладач повинен бути насамперед координатором навчання. Він повинен
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спрямовувати процес навчання так, щоб створити умови для реалізації творчого
потенціалу всіх його учасників.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В
НЕМОВНОМУ ВНЗ
Характерною відмінністю сучасного потоку життя є високий темп змін в
різних сферах нашого життя. Кожне нове покоління з моменту народження
постійно стикається із змінами умов життя, що відображається на його
розвитку і становленні.
Активне використання електронного навчання на заході та порівняння
його з традиційними методами навчання, які засновані на особистому
спілкуванні викладача і студента виявили сильні та слабкі сторони кожного із
цих підходів. До переваг електронного навчання відносять його гнучкість,
індивідуалізацію, інтерактивність, адаптованість як можливість організації
навчального процесу для студентів з різною підготовкою, і різними потребами.
До переваг очної форми навчання слід віднести емоційну складову особистого
спілкування, спонтанність у формуванні асоціативних ідей і відкрить.
Поєднання переваг кожної із форм навчання, лягло в основу технології
змішаного навчання, яка вже більше 10 років використовується в західних
країнах та в США. Системний підхід в організації навчання з використанням як
і електронного, так і очного навчання називається змішаним навчанням.
Впровадження моделі змішаного навчання стає нагальною також і при
викладанні і вивченні іноземної мови. Оскільки іноземна мова не є
профілюючим предметом і на нього дається мало навчальних годин,
відповідно, мета формування професійно-орієнтованої компетенції на рівні,
який має бути достатнім для ведення іншомовної комунікації в професійній
сфері є важкодоступною. Але і вимоги до володіння іноземною мовою для
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інженерів є достатньо високими. Відповідно, необхідні найбільш сучасні
методи, ресурси і способи організації навчального процесу, які дали б
можливість найбільш ефективно використати наявні ресурси і можливості як
викладачем так і студентом. Викладачі намагаються розширити мовне
навантаження студентам за допомогою поза аудиторної самостійної роботи за
рахунок інтеграції найновіших навчальних технологій в процес традиційної
освіти.
При дефіциті аудиторного часу (особливо, коли мова йде про студентів
немовних вузів, де особливу увагу приділяють професійно-орієнтованій мові
спеціальності), перед викладачами стоїть нелегке завдання навчити студента
іноземній мові в стислі строки. При цьому треба враховувати той факт, що в
основній своїй масі студенти, які поступають в немовний вищий навчальний
заклад, не мають хорошої шкільної мовної підготовки, а часто викладачу
приходиться починати практично спочатку. Щоб випускники отримали
необхідні знання і навики, аудиторне навантаження значно розширяється за
рахунок залучення віртуального середовища і інформаційних технологій.
Володіння іноземною мовою на високому рівні є ключовою вимогою для
майбутнього інженера, тому що це дає йому додаткові можливості для пошуку
інформації, необхідної для його професійної кар’єри, для співробітництва і
спілкування із колегами із різних країн.
Метою навчанні іноземної мови для інженерів є формування професійноорієнтованого спілкування, що практично неможливо досягнути як при
використанні виключно електронних форм навчання, так і при наявності
недостатньої кількості навчальних годин. В даному випадку найбільш дієвим є
використання змішаного навчання.
Існує декілька моделей змішаного навчання. Кожна із моделей
відрізняється переважанням одного із трьох основних компонентів змішаного
навчання.
1.
Компонент традиційного прямого особистого спілкування між
викладачем і студентом.
2.
Компонент інтерактивної взаємодії, на основі комп’ютерних
технологій і електронних інформаційних та освітніх он-лайн ресурсів та
програм.
3.
Компонент самоосвіти.
В зарубіжній методиці виділяють шість моделей змішаного навчання.
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1.
Модель «Faceto Face Driver». Основна частина навчального
матеріалу вивчається при безпосередньому спілкуванні з викладачем.
Електронне навчання використовується як доповнення до основної програми.
Зазвичай робота з електронними ресурсами організовується протягом заняття за
комп’ютером. Деякі навчальні заклади використовують цю модель для
студентів яким важко дається навчальний матеріал.
2.
Модель «Rotation». Навчальний час розподілений між
індивідуальним електронним навчанням та навчанням в аудиторії разом із
викладачем. Викладач, який працює очно в аудиторії, здійснює також
дистанційну підтримку електронного навчання. Як результат студенти стають
більш активними і часто змагаються між собою у більш наполегливому
вивченні матеріалу.
3.
Модель «Flex». Основна частина навчальної програми засвоюється
студентами самостійно за допомогою електронного навчання. Для
відпрацювання тем складних для розуміння, викладач проводить консультації з
невеликими за кількістю студентів групами або індивідуально.
4.
Модель «Onlinelab». Навчальна програма засвоюється в межах
навчального закладу за допомогою електронного навчання в аудиторіях з
комп’ютерною технікою. Он-лайн навчання супроводжує викладач. Студенти
можуть також проходити навчання в традиційній формі в аудиторіях.
5.
Модель «Self-blend». Ця модель існує у вищих навчальних закладах
Америки. Додаткові курси до основного студенти вибирають самостійно.
Авторами додаткових курсів можуть бути різні навчальні заклади.
6.
Модель «OnlineDriver». Більша частина навчальної програми
засвоюється за допомогою електронних ресурсів. Але передбачені також очні
зустрічі з викладачем, а також обов’язковими є очні консультації, співбесіди,
екзамени. Ця модель змішаного навчання підходить для студентів які
потребують гнучкості на незалежності в процесі навчання.
Таким чином, вибір моделі змішаного навчання напряму залежить від
цілей та результатів, які плануються досягти, але в сучасних реаліях
запровадження змішаного навчання стає нагальною проблемою.
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THE ADVANTAGES OF USING GAMES IN FOREIGN LANGUAGE
TEACHING AND LEARNING
Games help the teacher to create contexts in which the language is useful and
meaningful. Even though games are often associated with fun, we should not lose
sight of their pedagogical value, particularly in foreign language teaching and
learning. Games are effective as they create motivation, lower students’ stress, and
give language learners the opportunity for real communication.
According to J. Haldfield [1], “a game is an activity with rules, a goal and an
element of fun.… Games should be regarded as an integral part of the language
syllabus”. This definition highly evaluates the importance of games in teaching. It
shows that games serve not only as an ‘amusing activity’, but also as a technique to
carry out many pedagogical tasks.
Classifying games into categories can be difficult because categories often
overlap. J. Hadfield [1] proposes two ways of classifying language games. First,
language games are divided into two types: linguistic and communicative games.
Linguistic games focus on accuracy, such as supplying the correct antonym.
Communicative games presuppose successful exchange of information and ideas.
J. Hadfield also offers to classify language games into many more categories:
sorting, ordering, or arranging, information gap games, guessing, search games,
matching games, labeling, exchanging games; board, role play games.
According to W. Lee [2], games can be classified into ten categories: structure
games which provide experience of the use of particular patterns of syntax in
communication; vocabulary games in which the learners’ attention is focused mainly
on words; spelling, pronunciation games; number games; listen-and-do games; games
and writing; miming and role play; discussion games.
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Let’s discuss some of the common advantages of using games in foreign
language teaching and learning.
Games promote learners’ interaction. Interaction comprises the nature of
classroom pedagogy and classroom behavior. Pair or group work is one of the main
ways to increase cooperation. Many games can be played in pairs or in small groups,
thereby providing an opportunity to develop their interpersonal skills such as the skill
of disagreeing politely or the skill of asking for help. In the classroom learners will
definitely participate in the activities. Therefore, in groups or in pairs, they are more
willing to ask questions, communicate and discuss topics with their partners and think
creatively about how to use foreign language to achieve their goals. The competition
in the games gives students a natural opportunity to work together and communicate
with each other a lot.
Games improve learners’ language acquisition. Thanks to the motivation and
interaction created by games, students can acquire knowledge faster and more
effectively than by other means. Games can stimulate and encourage students to
participate in the activity since they naturally want to win. Apart from having fun,
students are learning. They acquire a new language. Students begin to realize that
they have to use the language if they want others to understand what they are saying.
Furthermore, games can lower anxiety. In the easy, relaxed atmosphere which
is created by using games, students remember things faster and better.
The meaning of the language students listen to, read, speak and write in will be
more vividly experienced in a game and, therefore, they will better remember the
language they learn.
Games increase learners’ achievement. Games can involve all the basic
language skills, i.e., listening, speaking, reading, and writing, and a number of skills
are often involved in the same game.
Games can motivate learners, promote learners’ interaction, and improve
learners’ acquisition. As a result, games can increase learners’ achievement, which
means that learners’ test results, ability of communication, knowledge of vocabulary,
or other language skills can improve.
C. Riedle emphasizes the advantage of games in improving learners’
achievements: “We are teaching a new generation of students, which requires
unconventional teaching strategies to be put into practice in the classroom. And when
schools use games, student benefits speak for themselves – a greater desire to learn
and higher test scores” [3].
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In brief, games prove to be a useful tool in language teaching. Games not only
motivate learners and create a friendly atmosphere, they are aimed at developing all
language skills. Consequently, games can motivate, promote learners’ interaction,
improve their acquisition and increase their achievement.
Let's summarize why we should use games in language teaching.
- Games are a welcome break from the usual routine of the language class;
- Learning a language requires a great deal of effort. Games help students to
make and sustain the effort of learning;
- They encourage students to interact and communicate;
- They create a meaningful context for language use;
- Games lower anxiety especially when played in small groups;
- Games can involve all the basic language skills, i.e., listening, speaking,
reading, and writing, and a number of skills are often involved in the same
game;
- Many games can be played in small groups, thereby developing their
interpersonal skills;
- Games involve students in active learning;
- They can encourage students to draw on analysis, synthesis, evaluation;
- They foster a more positive attitude toward the classroom experience –
more attention, better attendance, better participation;
- They improve retention, decision-making skills, and comprehension of
general principles.
Games can be a very worthwhile teaching element. A successful game is
successful because of the reason that it is based on specific time allocation, it has
clear relevance to the material, there is appropriateness to all members of the class,
and ultimately, the enjoyment of the learners is increased through their active
engagement with the language.
References:
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КЕЙС-МЕТОД ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ
В Україні тривають пошуки нових методів навчання з різних дисциплін,
що відповідають потребам сьогодення, тому що відбулися і відбуваються зміни
в економіці, культурі, поширюється міжнародне співробітництво у різних
галузях. В зв’язку з цими реаліями часу збільшується попит на спеціалістів, які
можуть легко адаптуватися до професійної діяльності, вирішувати складні
завдання, брати на себе відповідальність, швидко реагувати на зміни у
різноманітних ситуаціях, вміти працювати як в групі так і самостійно, бути
креативними, а отже, конкурентоспроможними.
Зміна цілей освіти в цілому та особливо навчанні іноземної мови була
викликана ще й тому, що більше уваги почали приділяти індивідуальності
кожної людини, з одного боку. З іншого боку, роль самостійності у навчанні
іноземної мови набуває також великого значення. Розвиток інформаційнокомунікаційних технологій (використання скайпа, обговоренні в чатах, участь
в форумах і таке інше) сприяє тому, що молоді люди використовують
можливість спілкуватися з носіями мови, слухати “живу” сучасну мову,
приймати участь в обговоренні цікавих для них тем on-line, тобто, активізувати
всі види мовленнєвої діяльності самостійно.
Використання кейс-методу (case-study) у системі навчання було
запроваджено ще сто років тому в Гарвардському університеті. В нашій країні
практичного значення цей метод набуває лише в останні два десятиріччя. Все
більше і більше викладачів переконуються у дієвості цього методу. Вони не
тільки використовують запозичений досвід закордонних фахівців, а й
адаптують нові методи до особливостей національного характеру. Серед таких,
хто плідно працює над теоретичними і практичними питаннями застосування
методу аналізу ситуацій треба відзначити Сурміна Ю.П. [3].
Як зауважує Біскун В.С., який використовує кейс-метод у викладанні
соціальних наук, суть основних методичних інновацій пов’язана з
використанням активних методів навчання. Такі форми навчання як тренінги,
ділові та рольові ігри тощо формують професійну компетентність, розвивають
85

здібність особи до навчання. Вони здатні змінювати парадигми мислення і
виробляють вміння переробляти багато інформації [1].
Саме застосування технологій кейс-методу, як ситуаційної методики,
може допомогти у навчанні іноземної мови, досягти при цьому освітніх,
виховних та організаційних цілей. Використовуючи цей інтерактивний метод
навчання реалізуються майже всі практичні знання, а також уміння
прогнозувати різні ситуації, вести бесіду, висловлювати свою думку,
відстоювати свої погляди, переконувати співбесідника, адекватно сприймати
критику, аналізувати та робити висновки. Втілення теорії в практику і є
цінністю цього методу. Обговорення тем, драматизація створених ситуацій,
схожих до тих, що виникають у професійній діяльності та у повсякденному
житті, майже театральний розподіл ролей у розігруванні “кейсів” може
створити не тільки творчу атмосферу на занятті, а й вирішити основну мету
вивчення іноземної мови.
Щодо створення творчого підходу до вирішення проблемних ситуацій, то
у певній мірі цьому сприяє те, що вибір манери поведінки, виходу з
конфліктної ситуації, вибір певної лексики належить студенту [2]. Участь
викладача в застосуванні кейс-методу полягає в організації всього, що
потрібно для того, щоб бесіда, диспут або будь-яка рольова гра пройшла цікаво,
корисно, дієво, емоційно, була насичена певним матеріалом.
Готуючи студентів до прийняття участі у “кейсах”, бажано скласти
комплекс ситуаційних вправ, що допоможуть підготуватися до цього виду
діяльності. А вже потім треба запропонувати теми для обговорення, підібрати
матеріал, обрати модель конкретної ситуації, допомогти розробити сценарій та
варіанти рішень, дати завдання підготувати питання, розподілити ролі,
поділити на малі підгрупи, враховуючи особливості роботи в різних групах,
обрати того, хто буде вести бесіду, запропонувати завдання для тих, хто
вважається “пасивним студентом”. Слід обов’язково довести до свідомості
учасників
обговорення, що навіть до простої бесіди треба ретельно
підготуватися. Для студентів старших курсів або тих, хто вільно володіє
іноземною мовою, доцільно іноді пропонувати такий вид роботи, як
непідготовлена бесіда з елементами “мозкового штурму” (brain storm) та
створення хоч і уявлених непередбачуваних ситуацій, але найбільш близьких
до реального життя. Зрозуміло, що чим вищий рівень володіння мовою, тим
цікавіша робота з “кейсами”.
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Під час обговорення роль викладача полягає в тому, що він тільки
стежить за процесом, не втручається і не нав’язує свою точку зору. Він може
скерувати хід обговорення, іноді спровокувати та підтримати дискусію, або
залагодити конфлікт у разі необхідності.
Дуже важливо для викладача усвідомити, що одним з елементів кейсметоду є правильний підхід до зауважень та виправлення помилок з чітким
визначенням критерій оцінювання. Доцільно робити це після бесіди, не
перериваючи ходу обговорення та у вигляді побажань, слід відзначити кращих і
заохочувати тих, хто соромиться. Культура зауважень з боку викладача під час
застосування цього методу не менш важлива, ніж комунікативна культура всіх
учасників дискусії. Це сприяє створенню таких умов та психологічної
атмосфери, в яких студенти змогли б вільно висловлювати свою думку, не
боятися помилок і дати можливість “пасивним” студентам приймати участь в
обговореннях.
Слід звернути увагу на те, що завжди існують в групі так звані “пасивні”
та “гіперактивні” студенти. На етапі підготовки до застосування кейс-методу
треба підібрати відповідні завдання та “ролі” для таких “особливих” студентів,
щоб перші могли б активізуватися, а другі надали б їм можливості приймати
участь у спільній роботі. Навчитися мистецтву спілкування можна тільки на
практиці, а також маючи співбесідника.
Відмінність методу “case-study” від традиційних є демократія в процесі
отримання знання [1]. Тільки використання цього методу нарівні з іншими,
пошуки нових методів навчання, звертання до міжнародного досвіду з
урахуванням особливостей національного характеру, специфіки певної групи,
індивідуальності кожного студента може дати бажаний результат.
Література:
1.
Біскун В.С. Застосування методу аналізу ситуацій в інтерактивних
формах
навчання
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа.
http: //www.sau.kiev.ua
2.
Дегтярьова Ю. В. Підвищення ефективності навчання іноземних
мов з використанням кейс-методів [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
http: //www-center.univer.kharkov.ua/vesnik/full/173.pdf.
3.
Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні
можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол.
моногр. – К.: МАУП, 2005.
87

Г. Е. Міхненко
Національний технічний університет України «КПІ»
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Навчання іноземної мови майбутніх інженерів у технічному університеті
має свої особливості, серед яких основними є: а) спрямованість на отримання
значимої інформації; б) спрямованість на оволодіння видами мовленнєвої
діяльності, що дозволяє користуватися даною інформацією; в) органічний
зв'язок із професійними інтересами майбутніх фахівців [1]. Оволодіння
іншомовною комунікативною компетенцією, здатність до писемної та усної
комунікації як рідною, так і іноземною мовами, навички управління
інформацією є компетенціями, які визначаються освітньо-кваліфікаційною
характеристикою як інструментальні [2], тобто такі, рівень сформованості яких
обумовлює розвиток вузькопрофесійних вмінь і навичок.
Актуальність іноземної мови як навчальної дисципліни підтверджується
результатами проведеного нами анкетування студентів 1-2 курсів факультету
електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ». 100 % опитаних студентів
вважають, що володіння іноземною мовою є обов’язковим для сучасного
інженера, 98 % погоджуються з тим, що іноземна мова у технічному вузі –
необхідна дисципліна, 94 % опитаних розглядають іноземну мову як один із
засобів отримання новітньої професійно значущої інформації.
Разом з тим, студенти, будучи впевненими в тому, що зможуть оволодіти
англійською мовою на рівні, достатньому для ефективної комунікації у
професійному
середовищі
(86 %
респондентів),
дозволяють
собі
несистематичну підготовку до занять з англійської мови і самі ж визначають
цей факт як одну з головних причин труднощів у вивченні даної мови (73 %).
На жаль, спостерігається і досить низький рівень внутрішньої мотивації
вивчення іноземної мови: 41 % респондентів готуються до занять з англійської
мови тільки тому, що це – вимога програми, а не для того, щоб здобути глибокі
знання та оволодіти мовою як засобом спілкування. Тих, хто навчається
активно, проявляючи ініціативу під час планування, структурування та
виконання власних навчальних дій, є зовсім небагато. Більшість послуговується
реактивним способом, діючи згідно з інструкціями та здійснюючи види
діяльності, які їм пропонують викладачі.
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Усвідомлюючи необхідність і навіть висловлюючи бажання змінити
позицію приймача знань на позицію будівельника власного знання та
особистісного професійного розвитку, наші студенти – майбутні інженери –
часто проявляють неабияку пасивність. Причиною цього, на нашу думку, є те,
що застосовані технології, методи та прийоми навчання спрямовані на
підвищення рівня навченості, а не на забезпечення активної пізнавальної
діяльності студентів, формування інтелектуальних якостей. Майже не
враховуються індивідуально-психологічні особливості студентів та їхні
схильності до певної професійної діяльності.
Вимога до формування інженера-інтелектуала, носія високого рівня
інтелектуальної культури та інноваційного мислення, орієнтованого на
нововведення та прогресивний розвиток виробництва, на жаль, не
реалізовується в достатній мірі.
Відомо, інженерне мислення XXI ст. являє собою складне системне
утворення, що включає в себе синтез образного і логічного мислення та синтез
наукового і практичного мислення. Діяльність інженера поєднує ці полярні
стилі мислення, вимагає рівноправ’я логічного та образно-інтуїтивного
мислення, рівноправ’я лівої та правої півкуль мозку.
У інженерів має бути розвинений технічний інтелект, який
характеризується практичною, а не теоретичною спрямованістю. Однією з його
важливих складових, на думку науковців [3], є просторова уява, а також
взаємозв’язок понятійно-логічного і практичного мислення, його оперативність,
що проявляється в умінні ефективно застосовувати знання для швидкого
прийняття рішень у різних умовах.
Ми погоджуємося з думкою, що для формування інтелектуальних
якостей, інженерного мислення студентів технічного університету необхідно
засобами будь-якої навчальної дисципліни сприяти розвиткові їхнього
логічного, образного, просторового мислення і уяви; розвивати практичне
мислення під час вирішення задач різної складності, виконання завдань, що
відповідають професійним нахилам студентів (навчаючи будь-яких дисциплін)
та розвивають здібності приймати рішення й оперативно діяти як у
стандартних, так і нестандартних ситуаціях тощо [3].
Згідно з результатами вищезгаданого нами опитування, студенти
визнають, що вивчення іноземної мови безпосередньо впливає на якість
мислення (87 %). 70 % опитуваних отримують інтелектуальне задоволення від
вивчення іноземних мов, а 81 % – розвивають свої інтелектуальні здібності.
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Одним із дієвих засобів розвитку інтелектуальних здібностей і, водночас,
оволодіння майбутніми інженерами іншомовною мовленнєвою компетенцією є
використання інтелектуальних ігор на заняттях з іноземної мови.
Інтелектуальні ігри являють собою індивідуальне або колективне виконання
завдань, які вимагають застосування продуктивного мислення в умовах
обмеженого часу та змагання. Інтелектуальні ігри приваблюють студентів
новизною форми та можливістю виявити себе. Активізується інтелектуальна
діяльність студента, його емоційний стан, формуються інтелектуальні якості.
Усі інтелектуальні ігри поділяють умовно на елементарні, складені
(поєднання елементарних) та творчі. Найвідомішими інтелектуальними іграми
є олімпіади та ігри типу «Питання-Відповідь», в яких учасникам пропонують
дати відповідь на запитання за певний час (наприклад, «Що? Де? Коли?»,
«Брейн-ринг»).
У процесі навчання іноземної мови важливим є підбір (розробка) ігор, що
відповідають не тільки інтересам студентів, а й їхньому типу інтелекту та
вимогам освітньо-професійної програми до підготовки фахівця.
Так, серед студентів факультету електроенерготехніки та автоматики
популярними стали наступні ігри та ігрові завдання елементарного типу:
«Розмовляй запитаннями»: студенти в парах отримують ролі
(наприклад, «викладач» і «студент») і «розігрують» ситуацію (наприклад, «на
іспиті»), використовуючи лише запитання.
«Протиріччя»: прослухавши речення, студенти ідентифікують
суперечливі речення, записуючи їх у відповідну частини таблиці (наприклад,
такі речення, як-от: «There are no adjectives in this short sentence», «This sentence
ends with a noun»).
«Зникаючий текст»: студенти запам’ятовують велике речення чи
текст по мірі того, як викладач «витирає» певні слова та частини тексту на
дошці/екрані.
«Напиши по-різному»: студенти протягом певного часу записують
фразу різними способами (звичним почерком, друкованими літерами, непарні
літери – великі та письмові, парні – малі та друковані та ін..).
«Виконай інструкції»: студентам роздається бланк, на якому вони
відповідно до прослуханих інструкцій англійською мовою за певний період
часу виконують різноманітні завдання, що стосуються розміщення об’єктів,
їхнього поєднання, тощо.
«Складні анаграми»: переплутаними є не тільки букви, а й слова.
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«Мовні трюки». Наприклад, студенти мають розгадати загадку:
“There were twenty six sheep in the field. One died. How many left?” Але викладач
при цьому читає швидко, так що студенти чують: “There were twenty sick sheep
in the field.” Інший варіант таких завдань: студентів просять визначити принцип
наступної послідовності – 8, 5, 4, 9, 1, 7, 6, 10, 3, 2. (Відповідь: алфавітний
порядок слів, що позначають дані цифри).
«Продовжи думку»: студенти доповнюють речення власними
двома, але те, що дане речення є неоднозначним, викладач не зазначає
(наприклад, речення “I think we’ve asked an awful lot of them” може означати
“we have been too demanding” або “we’ve invited too many people”).
Зрозуміло, це далеко не повний перелік інтелектуальних ігор, що можуть
бути використані у навчанні майбутніх інженерів іноземної мови і, разом з тим,
у вирішенні проблеми формування у майбутніх інженерів інтелектуальних
якостей, нового типу інноваційного мислення.
Розробка способів подачі матеріалу та закріплення знань, а також
виявлення психологічних особливостей аудиторії, врахування індивідуального
стилю кожного студента є надзвичайно важливими моментами у викладанні
будь-якої дисципліни. Слід пам’ятати, що за умов безпрецендентного
соціального динамізму, «в освіті актуалізується проблема пошуку нових
стратегій мислення та моделей поведінки; у процесі викладання і навчання, в
досягненні їхнього результату у вигляді якісної освіти вирішальна роль
належить не виключно змісту навчання, а соціальному середовищу і способам,
за допомогою яких подається матеріал» [4].
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Соколова И.Ю., Кабанов, Г.П. Качество подготовки специалистов в
техническом вузе и технологии обучения: учебное пособие для педагогов,
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ТГПУ, 2003. – 203 с.
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Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти
України: європейський вимір / авт. кол. : В. Андрущенко (керівник),
М. Бойченко, Л. Горбунова, І. Надольний та ін. – К. : Педагогічна думка, 2012. –
220 с.
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Національний технічний університет України «КПІ»
HERMENEUTIC MOTION AND THE STAGES OF TRANSLAION
Hermeneutics is an interpretive method developed by the German Romantics,
especially Friedrich Schleiermacher (German tradition) and Wilhelm Dilthey, which
means 'to understand'. It involves an empathic projection of the interpreter's desire to
understand the activity.
The term hermeneutic motion is George Steiner's. He claims to be exploring
not his typical act of translation but the act of translation in its entirety, translation as
it has been experienced from within by every translator who ever lived.
Steiner envisions the hermeneutic act of translating as a “movement” or
“motion” through four stages: trust, aggression, incorporation and restitution. The
translator first surrenders to the source language (SL) text, trusts it to mean
something despite its apparent alienness. This is the step that typically stymies people
who say they can't learn foreign languages. “After trust comes aggression. The
second move of the translator is incursive and extractive”.
Here Steiner draws on Hegel and Heidegger to explore the aggressive nature of
all understanding, all interpretation — of every hermeneutic. The translator goes
abroad, enters the SL text, driven no longer by passive trust but by the active
intention of taking something away, of grabbing up fistfuls of meaning and walking
off with them.
The third stage or move for Sterner is incorporation. In the second stage the
translator goes abroad with plunder in mind; in the third, s/he returns home with
plunder in hand. The translator who stops at this stage produces assimilative
translations – translations thus thoroughly conformed to target language (TL) norms
as to bear no trace of their origins in the SL.
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The fourth and the final move is restitution. This is Steiner's attempt to shift
the grounds on which fidelity has been understood, from a static one-to-one
correspondence between SL and TL texts to an ethical process whereby power seized
is relinquished in restorative ways. The translator has invaded the SL and stolen some
of its property; now s/he makes restitution by rendering the SL text into a TL that is
balanced between the divergent pulls of the SL and TL cultural contexts.
Taken as a whole, Steiner's hermeneutic motion is a revision of Goethe's three
epochs of translation. Goethe's first epoch is appropriative, the radical domestication
of a foreign text, exemplified by Luther’s Bible. Steiner expands this into his second
and third stages of the hermeneutic motion, aggression and incorporation, under the
assumption.
Goethe's second epoch is fuzzy. “You either bring the author home to the
reader or you take the reader abroad to meet the author. You either domesticate or
foreignize”.
Goethe's third epoch is that of the mystical interlinear translation. Steiner
significantly secularizes his predecessors' mysticism, reads it as ethical rather than
eschatological – as directed toward good translation rather than the redemption of the
world.
Numerous problems remain with Sterner's formulation. One is that, while he
explicitly wants to make his fourfold movement an ideal model of every individual
act of translation, he also wants to illustrate it with specific translations from the
past — and in the course of illustrating the four moves he begins to treat them like
stable categories for the classification of translations.
Another problem is that Steiner does allow Goethe and Benjamin to inject a
little of their dialectical mechanism into his hermeneutic motion: “The true
interlinear”, he writes, “is the final, unrealizable goal of the hermeneutic act.”
Clearly, here, he wants literalism to serve both as a crude device at the beginning of
the hermeneutic act, in the form of trust, and as its final, unrealizable goal, in an
escalation of restitution. The vagueness of Steiner's fourth move, and of the
hermeneutic motion as a whole, surely has something to do with his desire to retain
something of this romantic synthesis while not quite falling into the trap of
unattainability.
For all its problems, however, Steiner's hermeneutic motion stands as a salutary
alternative to recent linguistic and sociological systems models developed for the
process of translation.
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ФРЕЙМОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ
В умовах сучасності володіння іноземною мовою програмістами є однією
з передумов їх ефективної професійної підготовки. Загальною метою
викладання англійської мови для фахівців з програмування є підготовка
студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному
оточенні. Рівень володіння загальновживаною англійською мовою, як і
англійською мовою професійного спрямування студентів технічних
спеціальностей, як свідчить практика викладання, залишається не на вищому
рівні. Попри той факт, що студенти, які вступають до вузу з метою оволодіти
фахом програмування, згідно показників вхідного тестування. краще володіють
англійською мовою порівняно з іншими технічними спеціальностями, існує
необхідність підвищувати цей рівень.
В умовах дефіциту аудиторного часу на вивчення іноземної мови в
немовному вузі, перевантаженості студентів навчальною інформацією з
профільних дисциплін та недостатнім рівнем міжпредметних зв’язків під час
викладання, очевидною є необхідність звернутися до пошуку ефективних
альтернатив традиційним технологіям навчання.
Історія розвитку методів викладання іноземної мови показує як в різних
умовах розвитку суспільства виникали методи і способи викладання, здатні
забезпечити адекватне навчання іноземним мовам з урахуванням певних умов.
Як відомо, людина здатна адаптуватися до будь-якої ситуації завдяки
природнім можливостям. Отже, розкриття цих можливостей, зокрема аналіз
властивих людині способів сприйняття і аналізу інформації, можуть значно
допомогти на шляху вирішення проблеми оновлення технологій навчання.
На сучасному етапі пошуки ефективних технологій, які здатні істотно
підвищити інтенсивність освітнього процесу, проводяться в різних сферах
педагогічної науки. В тому числі у сфері активізації навчальної діяльності
студентів на основі технологій когнітивної візуалізації педагогічних об’єктів.
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Інноваційні наукові і методичні розробки пов’язані з вивченням когнітивної
візуалізації спрямований, зокрема, на розвиток візуального мислення,
образного представлення знань, їх передача та розпізнання образів у процесі
взаємодії суб’єктів освіти.
Однією з таких технологій навчання є фреймова технологія, яка базується
на концепції фрейму, як особливої когнітивної структури. Поняття «фрейму»
пов’язано з прізвищем американського дослідника Марвіна Мінського. Він
запропонував теорію фреймів («фрейм»  в перекладі з англійської мови
означає каркас, система, структура), згідно якої людина пізнає та засвоює нові
знання на основі активізації вже відомої, близької за значенням інформації, що
зберігається в її довгочасній пам’яті.
Подальшими дослідженнями теорії фреймів займалися такі американські
вчені, як Ч. Філлмор, З. Шенк та інші. Можливості використання фреймового
підходу в методиці викладання іноземних мов вивчали такі російські вчені, як
Є. Є. Соколова, Р. В. Гуріна, І. І. Халєєва, Г. А. Тюріна, Т. Б. Межова та ін.
На сучасному етапі не існує єдиного підходу до тлумачення фрейму в
лінгвістичній науці. Згідно В. З. Дем’янкову, фрейм – це структура даних для
представлення стереотипних ситуацій [2]. Він також включає в себе
організацію представлення знань, які зберігаються у пам’яті, а також обробку і
процес логічного висновку. В концепції І. Гофмана, фрейм асоціюється з
англійським словом framework (каркас) і вказує на аналітичні базові елементи,
завдяки яким ми пізнаємо свій власний досвід в межах певної ситуації [1].
Визначаючи фрейм, М. Л. Макаров зазначає, що на відміну від тривіального
набору асоціацій, фрейми містять лише найсуттєвішу типову і потенційно
можливу інформацію, що асоціюється з даним концептом [3].
Функція фреймових технологій у навчанні іноземної мови майбутніх
програмістів полягає в забезпеченні реалізації інтенсивного засвоєння
лексичних, граматичних та стилістичних норм іноземної мови, ефективному
вилученню інформації, сприйнятті та її відтворенні у мовленні. До того ж,
фреймові технології сприяють формуванню системного мислення, необхідного
для формування різних типів висловлювань іноземною мовою. Фреймовий
підхід до організації знань базується на фреймуванні, що є високоефективним
способом стиснення дискурсивної інформації.
Доцільність використання фреймових технологій у навчанні іноземної
мови студентів саме технічних спеціальностей пояснюється тим, що їх
понятійний апарат має чітко структурований, взаємообумовлений і
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взаємозалежний характер. Велике значення для них має вивчення
терміносистеми підмови програмування. Терміни завжди співвіднесені з
понятійним апаратом певної технічної галузі. В цьому контексті фрейм, як
структура, яка містить ядро або ключове тематичне поняття, і периферію, тобто
решту тематичної лексики згрупованої навколо ядра, може значно збільшити
ефективність вивчення лексики на основі засвоєння логіко-семантичних
відношень між словами.
Література:
1. Гофман, И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта
Текст. / И. Гофман. М.: Ин-т социологии РАН. – 2004.  750 с.
2. Демьянков, В.З. Фреймовая семантика Текст. / В.З. Демьянков //
Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова [и др.] ; под общ. ред.
Е.С. Кубряковой. М. – 1996.  С. 189-191.
3. Макаров, M.Л. Основы теории дискурса Текст. / М.Л. Макаров. М.:
ИТДГК «Гнозис» – 2003. – 280с.
4. Минский М.Фреймы для представления знаний / М. Минский–М.:
Энергия. – 1979. – 152с.
5. Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания Текст. / Ч. Филлмор //
ЮЛ. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М. – 1988. – С.52-92.
О.І. Назаренко
Національний технічний університет України «КПІ»
ВІДБІР МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТЕЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАГІСТРІВ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Метою навчання аудіювання магістрів є оволодіння аудіюванням як
складовою частиною усного англомовного спілкування для забезпечення
формування фахової аудитивної компетенції, яка інтегрує аудитивні уміння,
пов’язані з розумінням автентичного професійно орієнтованого мовлення, його
лінгвістичних особливостей та психологічних механізмів сприйняття тими, хто
навчається. Для ефективного досягнення мети особливого значення набуває
організація навчального матеріалу, загальні принципи й критерії його відбору.
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Оскільки принципи відбору мультимедійних презентацій для навчання
англійської мови професійного спрямування (АМПС) ще не розглядалися, ми
звернулися до досліджень з проблем вивчення ефективності застосування
відеофонограм, якими займалися науковці: Н.І. Бичкова (основи використання
відеофонограм), Р.І. Вікович (ауд. теленовин), Т.П. Леонтьєва (відео технології
в самостійній діяльності студентів), Л.В. Панова (політичний дискурс
теленовин), С.А. Могильовцев (використання матеріалів супутникового
телебачення) та визначення критеріїв відбору навчального матеріалу
Н.Ф. Бориско, О.Ю. Бочкарьової, Н.Р. Носонович, Н.В. Єлухіної,
О.В. Мусницької, О.І. Пономарьової, В.П. Наталина, Ю.А. Семенчук,
Н.А. Сури, Г.В. Колосніцина, P. Arcario, F. Mishan, K. Morrow.
Спираючись на результати вищезазначених досліджень та рекомендації
ЗЄР, Програми АМПС щодо необхідності забезпечення інтегрування навчання
іноземної мови зі змістом спеціальностей з метою задоволення професійних
потреб студентів магістратури в українських ВНЗ та вимог ринку праці, ми
визначили, що навчальний матеріал має бути насамперед актуальним (оскільки
телекомунікаційні технології швидко розвиваються), автентичним (для
поповнення словникового запасу специфічною лексикою, розуміння мовних і
мовленнєвих особливостей та наслідування стереотипів мовної поведінки).
На думку багатьох дослідників навчальний матеріал повинен
доповнювати фахові знання та стимулювати студентів до мовленнєвої взаємодії
з професійно орієнтованої тематики.
З нашого погляду на навчання аудіювання, яке має відбуватися у
взаємопов’язані з говорінням (дискусією), важливим критерієм є мотивація
студентів до вираження вражень, формулювання та відстоювання думок.
Оскільки матеріальною основою аудіювання є аудіо текст, то в нашому
випадку матеріальною основою виступає мультимедійна презентація. Як і будьякий текст вона має свою композицію, структуру і смислову організацію.
Мультимедіа є інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і
програмних засобів забезпечує роботу з інформацією цифрового характеру
(тексти, графіка, анімація), аналогової інформації візуального відображення
(відео, фото, схеми, діаграми тощо) та аналогової інформації звуку [3].
Використання мультимедійних технологій у навчанні студентів
телекомунікаційних спеціальностей мотивує вивчення мови за допомогою
технічних і програмних засобів та через зміст предметів, що вивчаються за
фахом. Вони заохочені набувати якостей, які стануть у нагоді в виробничій
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діяльності, а саме творчого мислення, пізнавальної мотивації та професійного
використання знань.
Враховуючи визначення ділової презентації Ю.С. Авсюкевич [1] слідом
за Н. Л. Драб [4] та мету і завдання нашого дослідження, ми розглядаємо
презентацію таким чином: підготовлене професійно спрямоване монологічне
висловлювання, об’єднане конкретним завданням і ситуативними умовами, яке
базується на результатах аналітичного дослідження певної проблеми у сфері
академічної або професійної активності, має чітке логіко-композиційне
оформлення і націлене на ефективне інформування, інструктування або
переконання певної аудиторії з урахуванням її основних культурологічних та
соціально-демографічних характеристик. Структура презентації , як зазначає
Драб, – це організація відібраної інформації в єдиний, логічно зв’язаний текст.
Вміло структурована презентація характеризується виразними початком,
серединою та завершенням, а також чітко окресленим переходом до кожної
наступної частини виступу.
Оскільки ми використовуємо мультимедійну презентацію в якості
матеріальної основи навчання аудіювання, якій,
на відміну від усної
презентації характерне одночасне використання зорових, слухових та
тактильних каналів передавання інформаційних даних, тому технічні
особливості є настільки ж важливими, як і її біологічні й психологічні
особливості. Мультимедійні технології забезпечують мультисенсорне навчання,
що дає можливість урахувати індивідуальні особливості кожного студента та
створити навчальне середовище, в якому матеріал засвоюється максимально.
Беручи до уваги психофізіологічні механізми аудіювання та вимоги щодо
методичного забезпечення навчання англійської мови спеціального вжитку,
яке, в нашому випадку складає мультимедійна професійно орієнтована
презентація, ми підійшли до визначення критеріїв відбору автентичних
англомовних мультимедійних презентацій.
Виходячи із поняття «критерії відбору» Н.Ф. Бориско [2] «основні ознаки,
за допомогою яких здійснюється якісна та кількісна оцінка одиниць, що
відбираються, з метою їх включення/невключення до відповідних мінімумів»
ми проаналізували критерії відбору відеоматеріалу у навчанні за якісною
оцінкою: мовний зміст, мовний рівень, інтерес, новизна та пізнавальна цінність,
мотиваційна значущість, комунікативна спрямованість, соціокультурний
потенціал, жанрова розмаїтість, відповідність тематиці, що запропонована
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навчальною програмою, доступність, автентичність та за кількісною оцінкою:
щільність мови, тривалість звучання, темп мовлення, ступінь візуальної
підтримки, чіткість зображення і звуку.
Для визначення критеріїв відбору мультимедійної презентації, ми
врахували усі ознаки, притаманні цьому засобу, вимоги до змісту і форми
навчального відеоматеріалу, представлені у вищезазначених дослідженнях,
рекомендації чинної Програми АМПС щодо рівня володіння іноземною мовою
та специфіку телекомунікаційних спеціальностей, що вимагають високого
відповідно до дескрипторів рівня С1.
Згідно з вищезазначеним ми виокремили три групи критеріїв та підгрупи
до кожної з них:
До I групи – критерії фахової відповідності – ми пропонуємо включити
наступні критерії: 1) автентичності; 2) тематичності (відповідності
академічним та професійним потребам; 3) проблемності; 4) актуальності й
новизни; 5) мотиваційної цінності.
II група – критерії прагматико-функціональної відповідності – містить
критерії: 1) функціонально-стилістичної й жанрової співвіднесеності із
спеціальності, яка набувається; 2) пов’язані з композиційно-смисловою
структурою презентації; 3) соціо-лінгвістичних та соціокультурних
відмінностей; 4) прагматичних особливостей; 5) комунікативної спрямованості.
У III групу – критерії методичної відповідності – входять критерії: 1)
обсягу тексту презентації; 2) темпу мовлення; 3) візуальної підтримки; 4)
середовища (шуми, відстань); 5) урахування рівня професійної й мовної
підготовки студентів.
Вважаємо, що за умов дотримань зазначених критеріїв під час відбору
мультимедійних презентацій для формування аудитивної компетенції у
магістрів телекомунікаційних спеціальностей, ми зможемо підвищити
ефективність навчання професійного спілкування, забезпечити інтерес і
мотивацію з боку студентів.
Література:
1. Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентації англійською мовою
студентів економічних спеціальностей: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 /
Юлія Сергіївна Авсюкевич. Запоріжжя, – 2009. – 303с.
2. Бориско Н.Ф. Теоретические основы создания учебно-методических
комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных
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А.С. Нипадимка
Національний технічний університет України «КПІ»
САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ ЯК
ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Система сучасної освіти передбачає вивчення багатьох дисциплін за
короткий період. Ще десять років тому не були так сильно розвинені
комп’ютерні технології, і предметів, пов’язаних з їх вивченням було набагато
менше. Із збільшенням кількості дисциплін з вивчення сучасних інформаційних
технологій все менше годин залишається на вивчення гуманітарних наук,
зокрема іноземних мов, знання яких є надзвичайно важливим для отриманні
престижної роботи і подальшого кар’єрного росту.
Зазвичай студенти немовних спеціальностей мають дві академічні години
іноземної мови на тиждень. Такої кількості вистачає лише для підтримання
певного мовно-комунікативного рівня, новий матеріал засвоюється дуже
повільно і мало ефективно. З метою покращення мовних навичок студентів
потрібно розроблювати такі пакети для самостійного опрацювання, які можуть
слугувати інструментом для комбінованого засвоєння всіх мовних навичок:
аудіювання, читання, письма, говоріння.
Пакет завдань для домашнього опрацювання може складатись з відео
файлу та вправ до нього. Відео файл повинен бути хорошої якості тривалістю
не більше п’яти хвилин, оскільки метою завдання є набуття якомога більшої
кількості комунікативних навичок за досить короткий термін. Сучасні
технології дозволяють легко знайти відео файл доступний для завантаження.
Всесвітня мережа пропонує нам широкий асортимент матеріалів як для
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засвоєння граматики так і для вивчення лексичного матеріалу. Пошук файлу,
що буде відповідати темі та меті певного кредитного модулю – досить
довготривалий процес, оскільки Інтернет доступний всім, і відеоматеріали, що
завантажують користувачі досить часто не відповідають мінімальним умовам,
таким
як
хороша
якість,
чітка
вимова
без
неналежного
акценту,інформативність. Тому, краще звертатись до всесвітньо відомих та
надійних джерел, таких як BBC, National Geographic, Discovery.
Пакет завдань для самостійного опрацювання може вміщувати завдання
на:
1.
Засвоєння лексичного мінімуму. В пакет завдань на вивчення нового
лексичного мінімуму можуть входити перелік нових лексичних одиниць, що
використані в відео файлі та вправи на його засвоєння. Спочатку слова можна
прочитати та перекласти, знайти їх в відео матеріалі та прослухати декілька
разів як їх правильно слід вимовляти. Перевага в індивідуальному перегляді в
тому, що кожен студент може прослуховувати стільки разів, скільки вважає за
потрібне, враховуючи власні здібності сприйняття та запам’ятовування
інформації. Лексичні одиниці вжиті в відео сприймаються на фоні контексту,
що робить їх не просто абстрактними поняттям. Вони візуалізуються і, таким
чином, легше затримуються в пам’яті. До розробки вправ на засвоєння
лексичного матеріалу можна додати такі вправи як: з’єднайте слова з їх
значеннями, розв’яжіть кросворди, з’єднайте словосполучення та складіть з
ними речення, поясність значення терміну своїми словами, з’єднайте слова з їх
перекладом, вставте слова в пропуски, напишіть ряд асоціацій до поняття та
інші. Вправи на засвоєння лексики краще виконувати до опрацювання відео,
оскільки це полегшує процес його розуміння та подальшої обробки.
2.
Розвиток комунікативних навичок. Оскільки студент опрацьовує
файл самостійно, він/вона не може обговорити його. В такому разі для набуття
комунікативних навичок можна використовувати такі вправи як: прослухайте
текст та напишіть переказ, висловите свою думку у вигляді твору, опишіть що
вас найбільше вразило або яка інформація стала для вас новою, напишіть свою
рецензію на переглянутий матеріал. За допомогою таких завдань студенти
краще готуються до обговорення певного матеріалу на занятті. Вони приходять
уже зі знанням лексики, зі сформованою власною думкою і працюють краще та
більш ефективно, ніж експромтом. Ці вправи також дуже важливі для розвитку
творчих здібностей.
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Також до розвитку комунікативних здібностей можна віднести такі
завдання як: перегляньте відео файл та складіть до нього запитання. Потім в
групі вони можуть задавати ці питання один одному. Це також дуже корисно
для перевірки граматики, оскільки дуже часто студенти не можуть граматично
правильно створити запитання.
3. Засвоєння граматики. До кожного відео ролику можна розробити
прості вправи на засвоєння того граматичного матеріалу який прикріплений до
певної теми. Наприклад якщо студенти вивчають на заняттях умовні речення,
можна попросити їх виписати приклади умовних речень, які вони почують під
час перегляду файлу та зазначити їх типи. Або, наприклад, якщо вони вивчають
модальні дієслова, можна їх також виписати та вказати яке значення має кожне
дієслово. Це надзвичайно корисно, оскільки при вивченні граматики студенти
сприймають все дуже абстрактно. Вони не розуміють що такі складні
граматичні аспекти як герундій, пасивний стан, модальні дієслова дуже часто
вживають в розмові, і від правильного їх сприйняття та трактування залежить
суть сказаного або написаного. Таким чином, вони можуть перенести суху
теорію в практику та зрозуміти наскільки важливим є вивчення граматики. У
студентів розвивається відчуття мови, тобто вони сприймають складні
граматичні конструкції на інтуїтивному рівні і в результаті цього вони можуть
вільно володіти мовою, не замислюючись над кожним реченням.
Використання відео дуже важливе, оскільки воно дає можливість
сприймати інформацію не лише за допомогою слуху, а й за допомогою зору.
Зорове сприйняття дає набагато кращі результати при запам’ятовуванні нового
матеріалу та при повторені старого.
Розробка пакетів завдань до відео файлів вимагає значних затрат часу та
сил викладача, але це дає дуже хороші результати. Під час розробки завдань
викладач також само розвивається, має змогу вивчати щось нове та цікаве, те
що пов’язано зі спеціальністю студентів. Для студентів самостійне
опрацювання дає можливість збільшити кількість часу на вивчення іноземної
мови, та спонукає їх мислити та розвивати творчі здібності. Це чудова
можливість набути навички за короткий термін. Також важливим є те, що
опрацювання відео матеріалу студенти сприймають як розваги, ігри та
відпочинок. Вивчати щось відпочиваючи – це чудовий спосіб засвоєння
матеріалу та проводження вільного часу з користю.
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Н.С. Нікітіна
Національний технічний університет України «КПІ»
АКТИВІЗАЦІЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ
Вивчення іноземної мови завжди починається з азів – ми починаємо
вивчати перші слова, а потім вивчати культуру, особливості та соціальні
аспекти країни, мова якої вивчається. Набравши певний лексичний запас, ми
починаємо з'єднувати ці слова в речення та висловлювати свої думки і почуття
на іноземній мові. Тут вже активно вводиться вивчення граматики іноземної
мови.
В ідеалі абітурієнти вступають до вищих навчальних закладів вже з
якимось мінімальним словниковим запасом іноземної мови. Але, по-перше, цей
словниковий запас залишає бажати кращого, а, по-друге, він несе
загальномовний характер. На сьогоднішній день вже абсолютно зрозуміло, що
знання іноземної мови є не тільки перевагою майбутніх професіоналів, а й
життєвою необхідністю для конкурентноздатного просування на ринку праці
(сьогодні мова йде вже навіть про знання не однієї іноземної мови).
Висококваліфікований випускник вищого навчального закладу повинен
не тільки добре знати всі аспекти своєї спеціальності, а й уміти вільно
висловлювати свої ідеї та думки як рідною, так і іноземною мовою. Також
важливим є вміння вести діалог і підтримувати бесіду чи дискусію по темі і
багато іншого. Відповідно, в цьому випадку рівень знання іноземної мови
залежить від лексичного запасу в даній сфері діяльності.
Природно, існують класичні методи розширення та удосконалення
словникового запасу. По-перше, мнемотехніка  "сукупність спеціальних
прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування потрібної інформації і
збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення асоціацій (зв'язків)" [3]. З одного
боку це прекрасний метод заучування нової лексики, але, з іншого боку,
мнемотехніка може і не дати позитивний результат при підміні осмисленого
(логічного) запам'ятовування механічним завчанням. Цей метод особливо добре
підходить у випадку запам'ятовування складних, абстрактних, невідомих слів,
коли значення можна прив'язати до конкретного яскравого візуального або
звукового образу.
103

Існує досить цікавий і ефективний метод заучування іноземних слів.
Метод “Поліглот”. Цей метод допомагає швидко і якісно запам'ятовувати не
тільки окремі слова, автор даного методу рекомендує запам'ятовувати
тематичні групи слів. Що дуже актуально для студентів немовних
спеціальностей. Студенти можуть розширювати свій словниковий запас,
запам'ятовуючи не тільки окремі слова, а об'єднуючи їх тематично і пов'язуючи
з конкретним предметом своєї спеціалізації або професійної спрямованості.
"Метод "Поліглот" являє собою послідовність розумових дій та операцій,
які формують навик запам'ятовування.
Метод «Поліглот» (для самостійного запам'ятовування англійських слів):
1. Уявити переклад слова.
2. До вимови підібрати співзвучне російське слово.
3. З'єднати образ перекладу з образом співзвучного слова.
4. “Сфотографувати” іноземне слово.
5. Написати іноземне слово.
6. Перевірити якість зорового запам'ятовування.
7. Записати на картку для подальшого повторення.
Оскільки студенти, прийшовши до вищого навчального закладу, вже
мають певний рівень знань іноземної мови і, відповідно, певний словниковий
запас, то одним з успішних методів збільшення професійного словникового
запасу є метод складання розповіді або усної теми. Ознайомившись та
вивчивши певну тему іноземною мовою студенти для більш успішного
запам'ятовування лексики даної тематики або лексичної теми можуть виконати
наступне завдання. Прочитавши текст (або кілька текстів) і виконавши до нього
(або до них) певний набір лексичних, граматичних, усних і письмових завдань,
для запам'ятовування пройденої лексики вони можуть скласти тему (розповідь,
анотацію та інше) іноземною мовою. Викладач може дати студентам певний
набір слів (найчастіше з тексту або лексичної теми) і попросити їх скласти
тему. По-перше, на молодших курсах це може бути усна тема, а на більш
старших курсах  письмове завдання у вигляді твору, есе або анотації. Подруге, дуже часто таке завдання може бути заключним у групі вправ до тексту і
мати чітко сформульовану задачу:
Pick up the key words from the text 'Heat Treatment of Steel' . Make up your
own sentences with these words.
або
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Pick up the key words from the text 'Heat Treatment of Steel'. Write an abstract
to the text 'Heat Treatment of Steel'.
або
Pick up the key words from the text 'Heat Treatment of Steel'. Give a short
report on the following topic.
Величезним плюсом такого методу є те, що студенти, пройшовши
лексичну тему, мають можливість проявити свою індивідуальність та
унікальність. Крім того, це буде цікаво всій групі студентів  оскільки це не
просте зубріння, а надання різноманітної інформації по темі. Студенту буде
корисно і цікаво не тільки розповісти свою тему, а й послухати інших
студентів. А також виконуючи таке завдання, студент повинен використовувати
не тільки знайому лексику, а й іноді вставляти нові, незнайомі слова
(найчастіше дієслова), що ще збільшує кількість лексичних елементів, які
запам’ятовуються.
Слід згадати метод карток і метод маркувань. Метод карток має на увазі
заведення певної кількості карток з іноземними словами з одного боку і
перекладом на рідну мову з іншого боку. Цей метод дуже зручний, оскільки
студенти можуть брати з собою ці картки в будь-яке місце і повторювати
(вчити) слова в будь-який вільний і зручний час. Так, вивчивши певний набір
слів, студенти можуть відкладати картки з вже вивченими словами і додавати в
міру необхідності нові картки. Також, якщо студенти забули певні слова і їх
переклад, то вони (студенти) завжди можуть повернути вже відкладені картки в
пачку.
Метод маркувань  це використання стікерів з написаними на них
іноземними словами. Стікери використовуються найчастіше без перекладу, а
просто наклеюються на сам предмет. Недоліком даного методу є те, що з його
допомогою найбільш ефективно можна вивчити слова домашнього побуту
(кімнати і кімнатні предмети, ванну і те, що там знаходиться, а також кухню і її
"наповнення"), але це не дуже підходить для вивчення вузько спеціалізованої
професійної лексики.
Читання є чудовим способом поповнення, розвитку та збільшення
словникового запасу. У текстах ви зустрічаєте незнайоме слово, перекладаєте
його і запам'ятовуєте. Що не менш важливо, так це те, що ви запам'ятовуєте не
тільки окреме слово, але і його лексичне оточення (ви відразу можете вивчити
ціле словосполучення). Але оскільки мова йде про збільшення
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спеціалізованого, професійного словникового запасу, то й література повинна
бути відповідною.
Один з найбільш давно використовуваних методів запам'ятовування
іноземних слів є повторення. Людина бере незнайоме іноземне слово і
повторює його декілька разів. У цьому випадку можна запам'ятовувати окремо
взяте слово, словосполучення або групу взаємопов'язаних між собою слів.
Використовуючи цей метод дуже важливо робити паузи або перерви, під час
яких новий матеріал (лексичні одиниці) "записується" мозком в довгострокову
пам'ять.
Доступний і універсальний на сьогоднішній день метод поповнення
лексичного запасу – це перегляд відео (фільми, мультфільми, серіали,
телепередачі, новини та інше) іноземною мовою. По-перше, студенти слухають
безпосередньо носія мови (чудова можливість підкорегувати свою вимову). Подруге, перегляд відеоматеріалу дає можливість ознайомитися з сучасною
"живою" мовою, яка змінюється щодня і з сучасними і "модними" зворотами.
Крім того, в цьому випадку студенти паралельно із звуковим рядом бачать
відео супровід, що робить інформацію більш наочною, доступною і цікавою.
Застосовуючи цей метод, слід враховувати, що навряд чи студентам технарям
буде корисний для професійного вдосконалення перегляд мультфільму "Tom &
Jerry" або серіалу "Friends". Але на сьогоднішній день існує сила-силенна
науково-пізнавальних передач для практично всіх галузей науки та
промисловості.
Крім того, можна запам'ятовувати нову лексику, вивчаючи пісні
іноземною мовою, але це не дуже актуально і своєчасно для студентів вищих
навчальних закладів. Хоча, з іншого боку, зі студентами молодших курсів
можна вивчити тематичну святкову пісню, тим самим урізноманітнити і
збагативши не тільки словниковий запас студентів, а й сам процес вивчення
іноземної мови.
Без сумніву, в епоху інформаційних технологій буде актуально і
своєчасно використання комп'ютерних програм для запам'ятовування лексики
іноземною мовою. Ці програми цілеспрямовано розроблені для розширення і
поглиблення вашого словникового запасу як загальномовного, так і вузько
спеціалізованого (Lingvo, LM Bomber, OpenBook, MyNewWords, EZ
MemoBooster).
Звісно, слід згадати й мультимедійні технології, за допомогою яких
можна розробляти чудові, наглядні, яскраві, цікаві та корисні вправи для
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запам’ятовування нової лексики чи удосконалення та практики використання
вже вивченої лексики. Можливо розробляти тематично та лексично пов’язані
вправи за допомогою програми PowerPoint чи будь-яких інших програм. Тут
можна подавати не лише слова самі по собі, а й ще підкріплювати це все
малюнками, схемами, діаграмами та іншим. У студентів одразу відбувається
візуальне запам’ятовування та створюється образ (малюнок) до певного слова.
В ідеалі, для успішної активізації словникового запасу іноземною мовою
студентів немовних вищих навчальних закладів можна на основі одного
професійно спрямованого тексту розробити цілий комплекс вправ на вивчення
та запам’ятовування нових лексичних одиниць. В перед-текстових завданнях
можна одразу подати ключові лексичні одиниці, які студенту треба буде знати
після вивчення даної теми. Такі завдання формулюються наступним чином:
Before reading the text pay attention to…
або
Guess the meaning of the following words
В після текстових вправах завдання вже подається з розрахунком на
вивчення та повторення нового матеріалу:
Find in the text equivalents to the following words and expressions
або
Translate into Ukrainian the following words and word combinations
або
Memorize the following words and word combinations
Існує безліч методів та засобів подачі нового лексичного матеріалу.
Викладач підбирає різні форми та методи, а студент обирає зручний для себе
спосіб вивчення нових іншомовних слів та лексичних одиниць.
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О.Ф. Павлова
Національний технічний університет України «КПІ»
ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ
НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки, науки, освіти і
культури є розширення міжнародних зв'язків і співробітництва. У наші дні
знання іноземних мов не тільки відкриває доступ до найважливішої інформації,
що міститься у світовій науковій і технічної літературі, а й стає абсолютно
необхідним при ділових зустрічах. Чи потрібно говорити при цьому про те,
наскільки важливою справою є створення ефективної системи вивчення
іноземних мов. Кожен, хто по-справжньому береться за вивчення іноземної
мови, прагне зробити це в стислі термін, без заучування зайвих слів і
абстрагованих граматичних правил.
Фахівці повинні постійно стежити за всім новим, що з'являється за
кордоном в галузі науки і техніки, за іноземними періодичними виданнями,
спеціальними бюлетенями і патентною літературою. Якщо працівники не
володіють іноземною мовою, особливо англійською, яка в сучасному світі стала
міжнародною, вони не можуть користуватися оригінальною літературою,
спілкуватися із зарубіжними колегами, і вони змушені звертатися за допомогою
до технічних перекладачів. Все це, поряд зі змінами, що відбуваються в нашій
країні, поставило випускників технічних ВНЗ перед необхідністю володіння
іноземними мовами.
Тому завдання викладача іноземної мови полягає у підготовці фахівців у
відповідності з цими вимогами. Викладання іноземної мови стосовно до різних
спеціальностей, за якими ведеться підготовка інженерних кадрів, має свої
особливості, пов'язані з утриманням досліджуваних дисциплін, з суміжними
спеціальностями і специфікою майбутньої інженерної діяльності.
У першу чергу, ми навчаємо технічного перекладу за фахом. Майбутні
інженери повинні вміти перекладати тексти зі словником, причому дослівно,
щоб не спотворити думки автора, так як це неприпустимо в галузі науки і
техніки.
Мета викладача – ознайомити майбутніх інженерів з правилами
перекладу наукової літератури, навчити граматиці і дати необхідні навички
розмовної мови.
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У статті О. В. Самірханової «Особливості навчання технічному перекладу
студентів немовних спеціальностей» розглядаються деякі особливості
технічного перекладу і ряд факторів, які повинні братися до уваги при навчанні
йому студентів немовних спеціальностей: функціональні особливості стилю
наукового джерела або технічного документа, орієнтування на джерело з точки
зору стилістичних характеристик тексту перекладу.
При навчанні студентів іноземних мов на немовних спеціальностях
однією з цілей є формування навичок перекладу науково-технічної літератури.
На немовних спеціальностях мова йде про навчання перекладу наукового
тексту за фахом з іноземної мови на рідну. Слід виділити наступні види
перекладу: письмовий, усний, синхронний, послідовний.
Починаючи навчати студентів перекладу науково -технічних текстів, слід
звернути їх увагу на такі особливості перекладу такої літератури. Необхідно
враховувати, що мова науково-технічних текстів має певний стиль, відповідний
цілям і задачам змісту наукової літератури, і має ряд особливостей в
термінології і в граматиці. Серед основних стилістичних і граматичних
характеристик науково-технічної літератури можливо виділити стислість
викладу матеріалу, чіткість формулювань. Найчастіше, англомовний варіант
спеціального тексту за обсягом коротше україномовного.
Визначення специфіки технічного перекладу, спеціальна теорія перекладу
вивчає три види факторів, які повинні враховуватися при описі перекладів
певного типу. Насамперед, особливість функціонального стилю джерела
наукового або технічного документа сама по собі може впливати на переклад як
процес, що і вимагає від перекладача технічного використання спеціальних
методів і способів. По-друге, така орієнтація на джерело може зумовити
стилістичні характеристики тексту перекладу і, таким чином, виникає
необхідність вибору таких засобів мов, які характеризують ті ж особливості
функціонального стилю під час технічного перекладу. Взаємодія цих двох
факторів може призвести до виникнення труднощів технічного перекладу, які
пов'язані як із загальними рисами і відмінностями між мовними знаками одного
і того ж функціонального стилю вихідної, так і цільової мов, а також з
особливими умовами і завданнями технічного перекладу в різних мовах.
Бучельнікова І.С. і Поліновський Н.В. у своїй роботі «Навчання науковотехнічного перекладу в немовному вузі» пишуть, що мова науково -технічної
літератури відрізняє наявність великої кількості термінів, скорочень,
особливість перекладу граматичних конструкцій. При перекладі науково –
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технічної літератури необхідне добре знання нової термінології.
Хороший переклад повинен задовольняти наступні вимоги:
1. Ясність викладу думки в максимально стислій і лаконічній форм.
2. Переклад повинен відповідати загальноприйнятим нормам української
літературної мови. На це слід звертати увагу при перекладі відсутніх в
українській мові і характерних для іноземної мови граматичних явищ.
Зростання міжнародного співробітництва в галузі науки і техніки ставить
перед випускниками вищих навчальних закладів необхідність вивчення
іноземної мови, знання якої визначатиметься здатністю фахівця знаходити і
використовувати інформацію з іноземних джерел.
Отже можна зробити висновок, що володіння іноземною мовою
допомагає розширити кругозір майбутнього фахівця і підвищити його
кваліфікацію.
Література:
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В.С. Поляренко
Криворізький Педагогічний Інститут ДВНЗ «КНУ»
ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ВНЗ
Нові цінності й орієнтири освіти і, навіть, сучасні досягнення науки та
техніки багато у чому визначають вибір методів навчання, у якому педагоги
віддають перевагу активним та інтерактивним педагогічним технологіям.
Яскравим прикладом може бути метод проектів.
Технологія проектування — розв'язання студентом або групою студентів якоїнебудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різних методів, засобів
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навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки,
творчості [1; 2].
На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально
досліджується як зарубіжними, так і
вітчизняними авторами (І.Л. Бім,
І.А. Зимнєю, О.М Моїсєєвой, Е.С. Полат, Т.Е Сахарової, І. Чечель, Л.Фрід-Бут,
T. Хатчінсон, Д. Філіпс та ін.). Багаточисельними дослідженнями було
встановлено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент системи
продуктивної освіти і є нестандартним, нетрадиційним способом організації
освітніх процесів через активні способи дій (планування, прогнозування, аналіз,
синтез), направлених на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу.
Проектна методика як нова педагогічна особистісно-орієнтована технологія
відображає основні принципи гуманістичного підходу в освіті.
Саме метод проектів використовує всі найкращі ідеї традиційної та
сучасної методики викладання іноземної мови: різноманітність, що виявляється
у варіативності тем, типів текстів та вправ; проблемність, коли іноземна мова
використовується для виконання завдань, що характеризуються новизною;
навчання з задоволенням, що передбачає надання студентам можливості
говорити про те, що викликає у них підвищений інтерес, виявляти свій творчий
підхід у оформленні та презентації проекту. Слід акцентувати на тому, що саме
навчальне проектування, орієнтоване на самостійну діяльність студентів
(індивідуальну, групову або колективну), яку студенти виконують упродовж
певного часу, покликане сприяти ефективності у навчанні іноземних мов.
Основне завдання цієї технології полягає у створенні умов для активної
спільної навчальної діяльності студентів у різних навчальних ситуаціях, в яких
кожен відповідає не лише за результат своєї роботи, але і за результат роботи
всієї групи. Метод проектів дозволяє перетворити заняття в дискусійний,
дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві, практично значимі
проблеми. Його можна застосувати, як на заняттях так і в позааудиторний час.
Він забезпечує розвиток пізнавальної активності студента, вмотивованого
проблемним протистоянням відомого і невідомого, має на меті активізацію
процесу пізнання і осмислення нового, а також опанування новими лексичними
одиницями, дозволяючи зробити навчання посильним для всіх студентів
завдяки їх участі в різноманітних проектах [3].
Проектна робота – це навчання через дію. Проекти дають повне відчуття
чогось досягнутого, можливість виготовляти продукт. Спостерігається віддача з
боку тих, що навчаються, коли вони усвідомлюють, що можуть робити з
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англійською мовою, яку вони вивчають (за словами Е.В.Караско). Ця
характерна риса проектної роботи дуже добре підходить для групи студентів з
різними здібностями, тому що вони можуть працювати відповідно до їхнього
рівня та успішності. Здібні можуть показати, що вони знають незалежно від
програми чи плану тоді, коли слабші можуть досягнути того, чим вони можуть
пишатися, компенсуючи нижчий рівень володіння мовою показом
відеоматеріалу чи наочності [4].
По характеру кінцевого продукту проектної діяльності розрізняють такі
види проектів при вивченні іноземної мови:
Конструктивно – практичні проекти (Construction and Practical
Projects) – колаж, щоденник спостережень, “придумування гри” і її опис.
Ігрові та рольові проекти (Role and Games Projects) – розігрування
гри, драматизація, вигадування власної п’єси, концерт.
Інформаційні і дослідницькі проекти (Information and Research
Projects) – вивчення регіону або якої-небудь країни, англійська мова і його
використання як мови міжнародного спілкування, іноземні мови в житті людей.
Проекти конкретного соціологічного обстеження (Survey Projects).
Це проекти на теми: “Вплив американської і британської культур на спосіб
життя в нашій країні” або “Відношення іноземців до моєї країни”.
Видавничі проекти (Production Projects).
Сценарні проекти (Performance and Organizational Projects) – вечори,
струм-шоу.
Творчі проекти (Creative Works) – у формі вільного літературного
вигадування (казка, розповідь, комікс, ролева гра) [2].
Робота над проектом відбувається поетапно. Однак не можна розглядати
проектну діяльність як чіткий алгоритм, оскільки це процес творчого мислення
й прийняття рішень. Можна лише виділити основні етапи проекту, що
представлені в Таблиці 1.
Таблиця 1
Етапи проекту
Назва етапу
Зміст роботи
Обґрунтування
Формулювання мети й завдання проекту,
проекту
обґрунтування його соціальної значущості,
визначення теми проекту; організація робочих
груп, розподіл завдань між учасниками проекту.
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Пошуковий

Дослідження проблеми й збір інформації
(визначення кола джерел та пошук необхідних
відомостей; аналіз можливих варіантів вирішення
проблеми);
вибір
оптимального
варіанта
виконання проектного завдання (генерування
ідеї); розроблення плану роботи над проектним
завданням; добір матеріалів та інструментів; вибір
форми презентації результатів проекту.
Технологічний
Здійснення діяльності кожного учасника
проекту згідно з планом роботи над проектним
завданням (реалізація проекту); підготовка
презентації результатів проекту.
Заключний
Проведення презентації (захист проекту);
оцінка
результатів
виконання
проекту,
колективних і особистих досягнень учасників
проекту.
Такі особливості методу проектів, як опора на особистий досвід,
пріоритет самостійної діяльності, переважання групової роботи і новизна
дозволяють з великою впевненістю припустити успішність використання
зазначеної технології на уроках іноземної мови.
Таким чином, метод проектів дозволяє індивідуалізувати навчальний
процес, дає можливість студентові проявляти самостійність у плануванні,
організації та контролі своєї діяльності. Застосування проектної методики на
заняттях забезпечує підтримку стійкого інтересу до вивчення іноземної мови,
поглиблює та систематизує знання студентів з теми, яка вивчається.
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І.С. Полюк
доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
РОЛЬ АУДІЮВАННЯ У НАВЧАННІ ГОВОРІННЯ СТУДЕНТІВ
НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Одним з провідних видів мовленнєвої діяльності в усному діловому спілкуванні
є говоріння, як діалогічне, так і (меншою мірою) монологічне. Основною його
особливістю є чітко виражене прагнення до досягнення певної мети. Наприклад,
під час переговорів це прагнення до ухвалення вигідних для мовця умов, у науковій
дискусії — прагнення до пізнання істини або до відстоювання власної думки тощо.
Основою для говоріння у навчанні звичайно служить якийсь текст - усний
(монологічне висловлювання або репліка співбесідника в ході усного діалогічного
спілкування) або письмовий (створений самим мовцем або іншим комунікантом).
Читання в діловому спілкуванні зводиться до читання документів, листів, виробничих
інструкцій, описів тощо. Інформація, отримана під час читання, може послужити
стимулом до написання різного виду текстів, до усних монологічних виступів, усного
діалогічного спілкування, а також може викликати певного типу невербальну
поведінку [1]. Письмо, безумовно, є важливим видом мовленнєвої діяльності (МД) в
реальному професійному діловому спілкуванні французькою мовою, яке передбачає
створення різних за жанром текстів, проте цей вид МД безпосередньо не пов'язаний з
усним професійним спілкуванням (за винятком випадку озвучування раніше
написаних текстів). Отже, основою для продукування власних висловлювань в
реальному усному спілкуванні може бути як аудіотекст, так і текст для читання. В
усному спілкуванні аудіювання відіграє провідну роль. Таким чином, у навчанні
усного діалогічного професійно спрямованого спілкування французькою мовою
аудіювання є основним видом МД, а читання — допоміжним. При цьому аудіювання
відіграє подвійну роль, і як основний засіб формування аудитивної компетенції, і як
один із допоміжних засобів формування компетенції в говорінні [1; 2].
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Неможливо навчити говоріння тільки за допомогою аудіювання або читання.
Проте аудіювання може і повинне служити основою для навчання говоріння, оскільки
аудіотекст є природним зразком для створення студентами власних текстів, імітація
зразка здійснюється на всіх рівнях — від фонетичного й інтонаційного до побудови
ланцюжка комунікативних намірів. Загальновизнано, що говоріння є одним з
найважчих для студентів видів МД, воно вимагає високого ступеня активності
володіння лексикою і граматикою мови, що вивчається. У непідготовленому
говорінні, зокрема в усному діалогічному мовленні, немає часу для звернення до
словника, що характерно і для аудіювання. Але, якщо студент володіє лексикограматичним матеріалом на рівні, достатньому для говоріння, то, як правило, він легко
використовує його як опору і для аудіювання [1].
Навчання аудіювання іноземною мовою служить засобом формування
аудитивної компетенції і сприяє формуванню компетенції в говорінні. Говоріння, у
свою чергу, сприяє формуванню аудитивної компетенції. Читання і меншою мірою
письмо є допоміжними видами МД в навчанні усного діалогічного професійно
орієнтованого ділового спілкування французькою мовою.
Згідно з ЗЕР, мінімально прийнятий рівень володіння мовою для бакалавра - В2,
що передбачає такі вміння: розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну
інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід,
що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю; розуміти в деталях телефонні
розмови, які виходять за межі типового спілкування; розуміти загальний зміст і
більшість суттєвих деталей в автентичних радіо і телепередачах, пов'язаних з
академічною та професійною сферами; розуміти досить складні повідомлення та
інструкції в академічному та професійному середовищі; розуміти намір мовця і
комунікативні наслідки його висловлювання; визначати позицію і точку зору мовця;
розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями,
незнайомцями, колегами, працедавцями [3].
Для успішного розуміння аудіотекстів у діловому спілкуванні французькою
мовою студенти повинні володіти певним обсягом експліцитних і імпліцитних знань,
значну частину яких вони набувають на заняттях з ФМ (мовна і соціокультурна
компетенція, знання норм дискурсу). Ситуативні знання в реальному діловому
спілкуванні у комуніканта звичайно є, а в навчальному спілкуванні вони мають
задаватися учасникам спілкування, щоб останнє було природним.
Розгляд особливостей функціонування діяльності аудіювання в ДС дозволив
нам визначити види аудіювання, типові для реального ділового спілкування і для його
навчання, а саме: аудіювання в процесі інтеракції, аудіювання без можливості слухача
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керувати висловлюванням мовця, аудіювання мовлення викладача (останнє тільки у
навчальних умовах). Чинники, що полегшують і ускладнюють розуміння аудіотекстів
у кожному виді аудіювання, різні: в аудіюванні мовлення викладача чинники
ускладнення мінімальні, а чинники полегшення включають знайому вимову,
стереотипність, адаптованість, наявність зорового ряду; аудіювання без можливості
слухача керувати висловлюванням мовця характеризується неможливістю впливати
на процес продукування /репродукування, підвищеним навантаженням на пам'ять, що
вимагає спеціальних навичок [1; 4]. Таким чином, усі три основні види аудіювання
мають обов’язково бути присутні у навчанні аудіювання французькою мовою, а
аудіювання в процесі інтеракції й аудіювання без можливості слухача керувати
висловлюванням мовця мають оцінюватися окремо. Для подолання труднощів,
пов’язаних з особливостями мовленнєвого повідомлення, студентів варто готувати.
Труднощі, пов’язані з психічним станом слухача, при реальному діловому спілкуванні
та при навчанні його не ідентичні, тому досвід в аудіюванні допоможе слухачам їх
уникнути в реальному діловому спілкуванні. Труднощів, пов'язаних з умовами
сприйняття аудіотексту, слід уникати у навчанні аудіювання. Компетенція в
аудіюванні включає мовні знання, енциклопедичні знання (у тому числі професійні
знання), соціокультурні знання, знання норм дискурсу.
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ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ
ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
В сьогоденну епоху інтернету та мобільних пристроїв сучасні технології в
області викладання та вивчення мов більше не являються чимось винятковим.
Особливо покоління користувачів інтернетом очікує, що пристрої та форми
комунікації, які вони використовують у повсякденний час, стануть корисними і
в області вивчення мов. У глобалізованому світі методи вивчення і викладання
іноземних мов повинні бути краще пристосованими до постійно змінних потреб
та умов тих, хто вивчає мову. Нові технології відкривають величезні
можливості для посиленої індивідуалізації навчання. Вони роблять людей, які
вивчають мову, незалежними у просторі та часі та полегшують свідоме,
автономне, конструктивне вивчення мови. Для набуття знань з іноземної мови
та для уроку вони уможливлюють поряд з легко доступною інформацією
глобальне об’єднання у мережу, спілкування та співпрацю, що охоплюють весь
світ і доступ до найактуальніших автентичних джерел та навчальних
матеріалів.
Особливо популярним на сьогоднішній день серед тих людей, які
вивчають іноземну мову є використання подкастів. Подкасти – це аудіозаписи
опубліковані в Інтернеті, які завантажуються і відтворюються на комп'ютерах
або портативних пристроях. При професійному подкасті мова йде про повторне
застосування новин, репортажів або інтерв’ю.
Складнощі під час пошуку відповідних подкастів полягають у тому, що
аудіо матеріали у порівнянні з текстами для читання не можна переглянути та
продивитися, і той, хто вивчає мову, повинен прослухати весь подкаст під час
підготовки до уроку, перед тим як вирішити, чи взагалі підходить даний
матеріал. Часто можна знайти короткий письмовий опис змісту чи навіть повну
транскрипцію аудіо матеріалу, що допомагає при попередньому виборі
матеріалу. Аудіо матеріал повинен відповідати нормам навчальної програми,
опиратися на фонові знання того, хто вивчає мову, і пропонувати актуальні та
автентичні тексти. Якщо темп мовлення занадто швидкий, темп аудіо
матеріалів можна змінити за допомогою вільного програмного забезпечення
для переробки аудіо або інших аудіо редакторів. Крім того, аудіо матеріал
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можна «нарізати» і з’єднувати нарізку будь-яким чином у новому тексті.
Обробка аудіо матеріалів може бути як завданням викладача при підготовці до
заняття, так і можливістю активізувати тих, хто вивчає мову, дати їм
можливість шукати аудіо матеріали, опрацьовувати їх та розміщувати на
навчальній платформі, наприклад, для навчальної групи. Але слід при цьому
зазначити, що кожна переробка веде до втрати автентичності аудіо матеріалу.
На противагу традиційному аудіюванню, ті люди, які вивчають мову,
мають такі портативні програвачі як мобільний телефон або MP3-плейєр, які
дають можливість доступу до аудіо файлів у будь-якому місці та можливість
самостійно визначати темп прослуховування, зупиняти та перемотувати запис.
Забезпечивши аудіювання відкритими та закритими завданнями, слід долучити
продуктивно-креативну фазу, яка виходить за рамки початкового аудіювання.
При застосуванні подкастів у блогах багатьох провайдерів передбачена функція
коментування, яка заохочує тих, хто вивчає мову, до написання текстів у формі
особистих розповідей або як вираження власної думки. Наступна форма участі
полягає у створенні власних аудіо матеріалів, які потім можна надати у
користування іншим учням з усього світу. Можливість соціальної взаємодії між
тими, хто вивчає мову, мотивує їх розуміти автентичне письмо та мовлення.
Також веб-блоги та відкриті освітні ресурси можуть бути цінними
джерелами автентичних текстів, якщо вони відповідають критеріям якості, а
також можуть сприяти як розвитку навичок читання, так і міжкультурним та
комунікативним компетенціям. Крім того, соціальні закладки допомагають під
час пошуку інформації. Поряд з невичерпним багатством автентичних ресурсів,
що знаходяться у вільному доступі, інтернет пропонує також ресурси на
комерційних платформах.
Письмо або текст, написаний тим, хто вивчає мову, відіграє на уроці
важливу роль в якості відтворення вивченого та як особиста можливість
вираження думок в письмовому вигляді. Доступно написаний текст
представляє мовні норми та полегшує їх оцінювання. Інтернет пропонує
численні додаткові можливості для надання цій компетенції особливого
значення. Надсилання електронних листів для неформального спілкування
замінюється передусім у молоді на написання смс та миттєвих повідомлень.
При цьому спілкування електронною поштою набуває більшого значення у
професійному контексті. Тому це є не тільки необхідним та потрібним, а також
являється мотивацією для тренування письма та вдосконалення своєї письмової
компетенції. Але передусім є важливим у цих вправах те, що потрібно пояснити
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тим, хто вивчає мову, який мовний рівень даної іноземної мови розглядається у
цьому виді комунікації.
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COOPERATIVE LEARNING APPROACH IN PRACTICE
During the last fifty years, educational system around the world has changed
drastically. If previously people were concerned with preserving the knowledge in the
written form in order to pass it on to the coming generations, nowadays, one can
compose an oral or even a video message and communicate it instantly to almost
anyone in any corner of the planet. Therefore, teachers were assigned with the
creation of new methodologies which would meet the needs of modern society.
Cooperative learning approach, when used regularly and correctly, helps
students to master subjects and gain positive results by dividing a learning group into
several teams and giving those equivalent goals and educational conditions to fulfil
the task. The results of each team rely upon the individual participation of each
student, as well as his or her ability to collectively process the information,
communicate it and come to conclusions.
The cooperative approach has been designed, introduced and further studied by
numerous scientists: Brown & Ciuffetelli Parker (2009) and Siltala (2010), David
Johnson and Roger Johnson (Johnson et al., 1994), Robert Slavin (1994, 1995), and
Shlomo Sharan and Yael Sharan (Sharan, 1995; Sharan & Sharan, 1994) [1], et
cetera. They have coined the five basic key elements of cooperative learning:
- Positive Interdependence (each student, regardless of his or her skill level, is
to fully participate in the process of completing the task by assigning sub-roles and
correlating the work of better students);
- Face-to-face Promotion Interaction (students discuss the problem together
sharing their background knowledge);
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- Individual versus Team Accountability (students perform together, but get
separate grades for the task and individual assessment of their work);
- Social Skills (the given element includes the development of interpersonal
communication skills, such as: effective leadership, decision-making, trust-building,
communication, and conflict management);
- Team Processing (the element often discarded for the lack of time and
teacher’s initiative, which includes giving general appreciation on the way the
students coped with the task, as well as suggestions on how to improve their
performance next time).
At present, multiple types of techniques and task have been designed to
implement the cooperative learning approach in the classroom, numerous textbooks
and programs have been compiled in order to help learners achieve different
objectives. The most popular techniques are enlisted and described below.
Jigsaw technique – it is generally described as “a remarkably efficient way to
learn the new material” and as a successful method of “decreasing racial conflict and
increasing positive educational outcome” [2], which is claimed to be first used in
Austin, Texas, US by professor of social studies Elliot Aronson, who recalls the
situation of racial hostility among his students and the inability of some of them to
mix in with the others and, as a result, take full part in the educational process.
The idea of the technique is to divide the material and students into groups, so
that they first listen and discuss their topic only partially in “expert teams”, and then
get back to their original “jigsaw team” and share the acquired knowledge on some
part of the material, eventually combining the whole topic into one, discussing and
presenting it (though, certain variations are possible in organizing the game). The
purpose of the activity is to leave no student behind by making each of them
responsible for the part of information they are supposed to process and bring back to
their original team-members.
The problems with the technique that the teacher has to pay attention to are: the
problem of a dominant student (a careful choice of a group leader is needed, though
the interests of the whole group reduce the dominance usually); the problem of the
slow student (which can be solved by monitoring the work of expert groups); the
problem of bright student becoming bored (bright students are sometimes assigned
with the teachers role and take the challenge as an interesting one instead of getting
bored); the problem of students who have been trained to compete (solved by
introducing the game from elementary schools and gradually breaking old habits of
the adult learners) [2].
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Think-Pair-Share strategy – it is useful in introducing new ideas and topics in
the classroom, giving students the opportunity to share their background knowledge
before dealing with the details of the topic. Firstly, the students are asked to
brainstorm individually over the idea, then to pair up with a colleague and share the
lists, and, finally, share the idea with the whole class, in pairs. Another form of the
activity is to make students present their concepts in the written form. The strategy is
considered to be useful when the cooperative approach is new to the educational
environment and beneficial in “positive changes of students’ self-esteem that occur
when they listen to one another [3].
Send-A-Problem – is mostly used in material revision and during discussions
of solution of specific problems. The class, once again, is divided into teams; each
team generates several problematic questions, comes to a conclusion as to its solution
and writes the question along with the answer on a sheet of paper. After the decision
has been arrived at, the card is passed to the next team, which estimates the problem
along with the solution and proves it wrong or right. This is a form of a “round table”,
where students learn to come to conclusions collectively, taking each and everyone’s
point of view into account [4].
Mind maps – it was popularized by author and consultant, Tony Buzan [5]. The
idea of the technique is to replace the common lists and notes made when analyzing
the information with a “two-dimensional structure” [5] of tables and descriptions. It
helps process large amounts of information by breaking them down into smaller parts
and working with them separately and consequently. The map usually contains the
main topic bubble in the center with lines connecting it to different aspects of the
problem. This includes: brainstorming, summarizing, thinking through complex
problems and presenting the results.
The ability to share and communicate the ideas with other individuals is
essential in modern society, and cooperative learning approaches are beneficial and
advantageous if used wisely.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФРЕЙМІВ НА ОСНОВІ
ГІПЕРТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Специфіка міжмовної комунікації та різноманітні форми перекладацької
діяльності роблять необхідним формування у перекладача професійної
компетентності, для якої характерна наявність наступних відмінних
компонентів, що являються окремими компетенціями: лінгвістичної,
предметної, соціокультурної, текстоутворюючої, технічної, дослідницької та
комунікативної. Перші три компетенції, об'єднані в одне ціле являють собою
информаційну компетенцію, ядром якої є інформаційні фрейми. Розглядаючи
фрейм, на основі праць М. Мінського, як «структуру даних, що призначені для
уявлення людиною певної стереотипної ситуації» [3, с. 289], і в той же час,
виходячи з перекладу даного слова на українську мову (фрейм  основа, каркас,
структура), ми вважаємо, що інформаційні фрейми при формуванні
перекладацької компетентності являють собою набір необхідних понять, що
описують ту чи іншу ситуацію, знання, що склалися, тобто «інформацію з
минулого досвіду у вигляді знань і структур поведінки та мовну картину світу в
її іншомовній формі, тобто знання навколишньої дійсності, здатність описати її
і ставлення до неї в іншомовній формі» [1, с. 122]. Формування таких
інформаційних фреймів можливо лише за наявності вищеперелічених
компонентів професійної компетентності.
Предметну компетенцію можна назвати спеціалізацією перекладача.
Помилково вважати, що професійний перекладач здатний перевести все і стати
посередником між людьми, що говорять на різних мовах в будь-якій ситуації і з
кожного предмету. Однак, безсумнівно, що специфіка області, в якій працює
перекладач, вимагає від нього знань більш глибоких, специфічних, властивих
тільки даному виду діяльності, спілкування. При цьому у перекладача
формується специфічний лексикон - тезаурус, що обслуговує всю специфічну
лексику, терміни, мовні моделі ситуацій спілкування з урахуванням норм,
властивих таким ситуаціям в іншомовній культурі.
Між предметною та лінгвістичною компетенціями існує тісний
взаємозв'язок. Зміст предметної компетенції в значній мірі визначає зміст
лінгвістичної компетенції перекладача і формує її ядро. На основі
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взаємозумовленості предметної та лінгвістичної компетенції формується
соціокультурна компетенція перекладача. Під соціокультурною компетенцією
розуміється знання студентом особливостей іншої культури, міжкультурних
відмінностей вербальної і невербальної поведінки і, що особливо важливо,
вміння відповідати нормам цієї культури при безпосередньому контакті з її
носіями. Учасники міжкультурної комунікації не зобов'язані бути експертами
по спілкуванню, таким експертом має бути перекладач. Всі компоненти
інформаційної компетенції знаходяться в тісному взаємозв'язку і
взаємозалежності і є однаково важливими для формування інформаційних
фреймів.
Предметний план інформаційної компетенції при роботі з інтернетджерелами являє собою лексикон - тезаурус, необхідний для тієї чи іншої сфери
професійної діяльності. Він включає в себе не тільки основні слова загального
вжитку і вирази даної галузі, а й назви інструментарію, терміни, мовні моделі
ситуацій спілкування з урахуванням норм, властивих таким ситуаціям в
іншомовній культурі.
Як зазначалося раніше, перекладачеві необхідні знання культури, звичаїв,
історії, традицій, особливостей побуту країни, мову якої вивчає. Подібні
знання, безсумнівно, можливо здобути при роботі з іншомовними інтернет –
матеріалами з різної тематики, і таким чином формується ще одна складова
інформаційної компетенції  соціокультурна. Причому інформація надходить
не тільки про країну мови, яку вивчають, а й про інші країни, що формує
загальні фонові знання перекладача та допомагає йому бути активним
учасником міжкультурної комунікації.
Гіпертекст як об'єкт роботи студента повинен відповідати як традиційним
вимогам, що надаються до будь-яких текстів для навчання читанню, так і ряду
дидактичних характеристик,
що сприяють формуванню інформаційних
фреймів. Серед загальновизнаних традиційних критеріїв відбору текстового
матеріалу для рецепції ми виділяємо наступні: інформативність, науковість,
актуальність, тематичність, значимість, цілісність, зв'язність, смислове
завершення, логічність, наступність. Інтернет-простір, переповнений текстовим
матеріалом, висуває свої вимоги, а саме: аутентичність, достовірність,
доступність, новизна і комунікативність. Наявність перших двох параметрів є
достатньо очевидним для будь-якої людини, яка стикається з інтернетджерелами і, безсумнівно, яка відчула негативні наслідки відсутності
висунутих вимог для навчального процесу. Що ж до інших критеріїв, то слід
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зупинитися на них більш докладно з точки зору поставленого автором
завдання  формування інформаційних фреймів.
Складовими доступності тексту є:
- мовні особливості;
- функціонально -смисловий тип мовлення;
- предметний зміст;
- наявність екстралінгвістичних опор;
- об'єм.
З точки зору лінгвістичної доступності, тексти повинні містити певну
компоновку лексико-граматичного матеріалу, що сприяє їх розумінню і
сприйняттю. Безсумнівно, що лексичний склад матеріалу для читання навіть з
одніє тематики досить різний. Однак цілеспрямоване використання фактора
частотності у вживанні лексичних одиниць, термінів, логіко-синтаксичних
структур протягом кількох текстів значно полегшує і прискорює прийом і
переробку смислового змісту. Граматику Н. І. Жинкін оцінює як «трамплін, від
якого слід відштовхнутися, для того, щоб потрапити в середовище думки»
[2, c. 45] . Хоча граматична структура сама по собі не несе нової інформації, але
« в кожному тексті на граматичну основу накладається лексика для того, щоб
зробити його обдуманим» [2, c. 77]. У зв'язку з цим, прагнучи до того, щоб
студенти отримували максимум інформації без додаткових труднощів, акцент
робиться на інформативне навантаження граматичного матеріалу.
Доступність предметного змісту текстів можлива за наявності достатньої
кількості матеріалу з однієї і тієї ж тематики. При цьому матиме місце
смислова синонімія, тобто одна і та ж інформація буде повідомлятися в новій
формі, одні й ті ж думки  формулюватися різними мовними засобами. У цьому
відношенні Інтернет легко забезпечує необхідний інформаційний фон.
Досягненню принципу доступності допомагає наявність в текстах
екстралінгвістичних опор, які поділяються на 4 групи:
1) знаки-ознаки ( знімки, фотографії, малюнки);
2) дискретні умовні знаки (карти, діаграми, таблиці, символічні
зображення, позначення одиниць виміру і т.п.);
3) проекційні знаки для передачі просторових характеристик (креслення,
проекції деталей, технічні схеми і т.п.);
4) комбінаторні знаки ( формули, різного роду криві, графіки, знакисимволи).
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Говорячи про обсяг матеріалу, що читається в Інтернеті, важко окреслити
його рамки, але, тим не менш, щоб домогтися ефективності процесу читання і
досягнення кінцевої мети - формування інформаційних фреймів, слід, перш за
все, навчити студентів стратегії гнучкого іншомовного читання, тобто вмінням
референтного та інформативного читання [4; 5]. Останнім і найбільш
комплексним серед згаданих способів читання є утворюючо  інформативне,
яке передбачає написання свого тексту на основі опрацьованого текстового
масиву. Що стосується обсягу цього кінцевого продукту, то можна позначити
цифру в 1500-2000 друкованих знаків.
Суть читання полягає в отриманні нової інформації, що характеризує
його як розмовну діяльність. Тексти інтернет-простору насичені інформацією з
високим ступенем новизни, що робить їх привабливим і цікавим матеріалом.
Однак новизну текстів можна оцінювати по- різному.
У першому випадку ключові поняття (теми, підтеми) в текстах однакові,
повторюються, але виражені іншими мовними засобами. В іншому випадку в
порівнюваному тексті до загальних понять додаються нові, додаткові. І,
нарешті, в третьому варіанті в тексті надані зовсім нові поняття (субтеми)
порівняно з усіма іншими матеріалами. Однак якщо гіпертекст являє собою
повністю нове знання, то він може бути не зрозумілим, незважаючи на присутні
посилання на довідкові матеріали тощо. Не кожен студент продовжить роботу з
текстом, спираючись на посилання. Вичленення нового знання здійснюється
при включенні описаної в тексті ситуації в загальну систему знань, коли
виробляються необхідні зміни і доповнення на різних рівнях цієї системи.
Хоча в основі читання тексту лежить припущення про необізнаність
студента з приводу відповідного фактичного матеріалу, повне розуміння
неможливо без певної кількості загальної (для того, хто читає і автора)
інформації з даних питань. Іншими словами, текст несе на собі комунікативне
навантаження, виступаючи, з одного боку, в якості продукту виробництва того,
хто пише його, а з іншого  в якості продукту розуміння того, хто читає його.
Реципієнт перекодує лінгвістичний, предметний і соціокультурний пласти, тим
самим формуючи для себе інформаційні фрейми. Чим більше зусиль
доводиться витрачати, тому хто читає на перекодування інформації, тим
більшою вважається комунікативна цінність тексту, тобто ступінь його
комунікативності дозволяє окреслити повноту формування інформаційного
фрейму: від поверхневого до творчого прочитання, при якому той, хто читає не
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тільки відтворює хід думок автора, а й порівнює, синтезує прочитане, приймає
або відкидає основну думку, реорганізовує свою думку, може змінювати точку
зору і зрештою породжує свої власні знання.
Наведені міркування показують, що гіпертексти для навчальної роботи
повинні являти собою багатоплановий, адекватний матеріал для формування
інформаційної компетенції, коли той, хто читає не тільки здатний зрозуміти
прочитане, а й створити на його основі свої фонові знання.
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Національний технічний університет України «КПІ»
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ
Навчально-виховний процес університетської іншомовної освіти
передбачає не тільки підготовку студентів до продуктивного спілкування в
полікультурному середовищі, а й формування особистісних характеристик,
значущих для ефективного професійного функціонування на засадах
креативності. Готовність сприйняти та інтеріоризувати нові ідеї, уявлення,
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знання і технології, створювати на їх основі новітні інтелектуальні продукти
потребує розвитку когнітивних процесів і особливостей майбутніх інженерів.
Багатовекторна спрямованість такого завдання актуалізує проблему
розвитку здібностей. Серед здібностей особливе значення має здатність до
навчання (російською мовою «обучаемость» Н.А.Менчинська), яка в широкому
значенні являє собою здібність до засвоєння знань і способів дій, готовність до
переходу на нові рівні навченості. Здатність до навчання (за
Н.А.Менчинською) – система якостей особистості студента, яка емпірично
характеризує його можливості у засвоєнні навчальної програми – знань, понять,
навичок, вмінь тощо. Як загальна характеристика психічного розвитку,
здатність до навчання дозволяє досягти більш високого рівня формування
узагальнених принципів дії і способів дії. В роботах різних авторів така
здатність характеризується різними ознаками:
- активність орієнтування в нових умовах; ініціатива у виборі
необов᾽язкових завдань; самостійне звертання до більш складних завдань;
наполегливість в досягненні поставленої мети; «перешкодостійкість» як вміння
працювати в ситуаціях перешкод,
завад, відволікань; сприйнятливість,
готовність до допомоги інших, відсутність супротиву (А.К.Маркова);
- темп; економічність внутрішніх ресурсів і ресурсів темпоральних; обсяг
матеріалу, на основі якого досягається рішення нової задачі, кількість кроків
для її самостійного рішення; обсяг дозованої зовнішньої допомоги для
досягнення результату; час, витрачений на рішення; здатність до самонавчання;
працездатність; витривалість (З.І.Калмикова);
- відкритість до допомоги інших; перенос відомих способів рішення задач
в нові умови; здібність вирішувати задачу різними способами; пам᾽ять на
загальні поняття; швидкість утворення нових понять і способів діяльності;
гнучкість розумових операцій; узагальнені знання; готовність до переходу на
нові рівні розумового розвитку (Б.Г.Ананьєв, Н.С.Лейтес, Б.В.Зейгарник,
О.М.Морозов та ін.).
В узагальненому вигляді показники здатності до навчання дослідники
зводять до п᾽яти основних:
▪ темп просування в оволодінні знаннями і формуванні навичок і вмінь;
▪ легкість такого просування (без надмірних зусиль, втоми, стресу);
▪ гнучкість і швидкість в переключенні на нові способи і прийоми
роботи;
▪ перенос засвоєних способів рішення задач в нові умови;
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▪ міцність збереження засвоєного матеріалу і сформованих навичок і
вмінь.
В психофізіології здатність до навчання розуміють як пристосованість, в
психології – як розумовий розвиток у динаміці. До того ж психологи
розрізняють загальну здатність до навчання, тобто здібність до засвоєння будьякого матеріалу, і спеціальну – здібність до засвоєння окремих видів матеріалу
або матеріалу різних сфер науки, мистецтва, фахової діяльності. Оскільки
здібності не є вродженими якостями, а результатом розвитку в процесі певної
діяльності вроджених задатків, здібності до навчання також можуть
розвиватися в ході навчальної діяльності. В термінах проблеми здібностей
загальна здатність до навчання входить в поле загальних інтелектуальних
здібностей, спеціальна здатність до навчання в іншомовній освіті зазнає
розвитку разом із спеціальними лінгвістичними здібностями.
Таким чином, здатність до навчання можна представити як сукупність
інтелектуальних характеристик студента, від яких залежить продуктивність
навчальної діяльності. В педагогічній психології до таких характеристик
відносять: а) узагальненість розумової діяльності (більшість вчених слідом за
С.Л.Рубінштейном називають даний компонент провідним); б) усвідомленість
мислення; в) гнучкість розумової діяльності; г) сталість/стабільність розумової
діяльності; д) самостійність мислення (В.Я.Ляудис, І.І.Іл᾽ясов). При цьому
сумарним кількісним показником здатності до навчання науковці називають
економічність мислення. Для розвитку здатності до навчання важливим є
виділення в її структурі чотирьох компонентів [1]: (1) мотиваційний, який
включає пізнавальні та інші, дотичні до навчання, мотиви; (2) когнітивномнемічний, до якого відносять ступінь розвинутості пізнавальних здібностей, а
саме: сприйняття, уявлення, мислення, фантазії, пам᾽яті); (3) організаційний,
який об᾽єднує розвинутість рефлексії на умови навчання, готовність до рішення
задач певного рівня складності, навчальні дії та інтелектуальні операції, рівень
саморегуляції; (4) вольові якості – працездатність, старанність. Здатність до
навчання студента як суб᾽єкта навчальної діяльності проявляється в його
особливостях і характері, впливає на його індивідуальний стиль навчання.
Найвищий рівень розвитку здатності до навчання визначається можливостями
самостійного пізнання.
Результатом реалізації здатності до навчання є навченість (російською
мовою «обученность» А.К.Маркова), тобто володіння певним запасом знань і
відповідним рівнем вміння вчитися. Завдання навчання полягає у створенні
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умов для реалізації здібності до навчання і переходу студента на новий рівень
навченості. В термінах зон розвитку Л.С.Виготського навченість є атрибутом
рівня актуального розвитку і - гіпотетично – рівня потенційного розвитку,
здатність до навчання відноситься до зони найближчого розвитку.
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LES TEXTES LITTERAIRES. LE PROBLEME DE L'ANALYSE
L’analyse de l'étude de textes littéraires en français est une tâche difficile, non
seulement pour les étudiants mais aussi pour les enseignants. Complexité conduit à la
réticence des enseignants à pénétrer le difficile processus d'explication et de
transférer toutes les subtilités de l'analyse de la structure de transfert et chacune de
ses parties. Peu d'attention à l'analyse des textes ne permet pas le contact de la jeune
génération de la littérature en général.
Les textes littéraires visent avant tout à stimuler la réflexion et l’imaginaire du
lecteur. Ils peuvent également transmettre de l’information ou susciter la réflexion,
voire le débat d’idées, mais leur principale différence réside dans le travail que
l’auteur a effectué sur le style et la forme.
Nous proposons ce schéma d'analyse de texte:
1. Haut de l'analyse. Ce texte est un extrait de l’œuvre (le titre de l’œuvre) ou
(le nom de l’écrivain).
2. Quelques mots sur l’écrivain.
3. Lire à haute voix le passage indiqué (ou au premier paragraphe ) pour la
traduction et le traduire en ukrainien.
4. Dire par qui est présenté le texte:
- par l’auteur;
- par un des personnages;
- par l’auteur qui se confond avec l’un des personnages – dans ces deux cas
nous avons le monologue intérieur.
129

5. Dire ce qui domine dans le texte: la narration (sans dialogues ou avec des
dialogues, la description (ou bien la présence des éléments descriptifs – description
du lieu, de la nature, le portrait physique ou moral du personnage).
6. Le niveau de la langue du texte (la langue littéraire avec des éléments de la
langue parleé – dans les paroles de l’auteur et dans les dialogues (1. L’utilisation des
adverbes bien sûr, peut-être, évidemment 2. L’utilisation de certains adverbes
comme adjectifs qualificatifs (trop, pas mal, bien )).
7. Trouver les champs lexicaux (nommer chaque champ lexical et citer le
lexique – les mots ou expressions qui se rapportent à ce champ lexical).
8. Trouver s’il y en a:
a) les mots internationaux;
b) les mots familiers;
c) les éléments de l’argot; du langage populaire;
d) les emprunts (préciser à quelle réticence langue);
e) les abréviations: les sigles (I.U.T), les mots tronqués (le bus,le metro);
f) les phraséologismes.
9. Nommer avec des citations les temps grammaticaux employés dans les
paroles de l’auteur, dans les dialogues. Tâcher d’expliquer pourquoi.
10. Trouver s’il y a les comparaisons, l’antithèse, l’opposition, la polysyndète,
la concaténation, l’anticipation, les métaphores, les épithètes, la personnification,
l’antonomase, le métonymie ou d'autres procédés stylistiques. Donnez des exemples.
11. La syntaxe. Les types de propositions employées (affirmatives,
interrogatives, exclamatives, à réticence; simples, développées, à un terme, a deux
termes; complexes: de coordination (or /alors,mais, ou, et, donc,ni, car), de
subordination (dès que, que, tant que, lorsque, chaque fois que).
Les mots de liaison organisent les idées, indiquent les relations entre les
différents éléments du texte: car, aussi, cependant. Ces mots ou expressions sont les
signes de piste qui vous permettent de suivre le raisonnement ou le déroulemtnt des
idées [1].
12. L’ordre des mots dans les propositions (avec inversion ou sans inversion).
13. Découpage d’après le sens (plan du texte) plus l’idée principale de ce texte.
On pourrait faire la conclusion que ce texte (article) est destiné à un vaste cercle de
lecteurs et n’exige pas de connaissances spécialisées pour la compréhension des idées
principales. Indubitablement, les idées principales seront transformées en titres; les
idées complémentaire – en sous-titres [2].
Il faut se rappeler que vous devriez toujours apporter votre point de vue.
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En analysant des textes on pourrait procéder au modèle suivant:
1.
La description des personnages.
2.
Le résumé.
3.
Les procédés.
4.
Les codes et les images.
5.
Le lexique.
6.
Les archétypes (s’il y en a).
7.
La syntaxe.
8.
La conclusion.
Il faut d'abord parler de l'idée principale, puis analyser le vocabulaire et à la fin
la grammaire – la structure des phrases et de la syntaxe. Toutefois, dans certains cas,
les idées principales et secondaires qui violent l'auteur peuvent être révisées à la fin
du passage ou du texte.
L'analyse du texte est un défi et à la fois elle est intéressante, qui nécessite
suffisamment de temps et les connaissances nécessaires. Sans une formation
ndispensable on ne peut pas analyser correctement le texte.
L’investigation des textes littéraires conduit à élargir les perspectives de
lecteurs. Cette information permettra de simplifier l'analyse des textes.
Ainsi, l'analyse de texte est un processus qui nécessite une compréhension du
texte à différents niveaux: stylistique, lexical et grammatical. Chaque niveau a ses
propres difficultés dans l'interprétation. Mais seulement une connaissance plus
approfondie de la lexicologie, de la grammaire et du style de la langue peut aider à
résoudre de nombreux problèmes et défis.
Il est nécessaire de souligner aux élèves l'importance de chacun des sujets et de
consacrer suffisamment de temps pour expliquer non seulement l'analyse de textes
littéraires, mais aussi d'autres articles, coupures de journaux et des livres entiers. Plus
de pratique aidera à s'y faire la main et à devenir confiants dans leurs capacités et
connaissances.
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GENERAL AND SPECIFIC THEORIES OF TRANSLATION
TEACHING
All approaches to the interpretation\translation teaching are based on general or
specific theories. Among general theories of translation should be mentioned the
information theory belongs to K.R. Mignar-Beloruchev, the theory of equivalence
levels belongs to V.N. Komissarov, the situational theory belongs to V.G. Gak, the
semantic theory belongs to L.S. Barkhudarov, the theory of regular correspondences
belongs to Y. Retsker, and the transformational theory of translation belongs to E.
Nida.
The review of them we start with a situational theory of translation, developed
by V.G. Gak [2]. This theory assumes that language means content reflects objects,
phenomena, and relations between them. It states that all messages that are generated
in any language containing information about referents that are in certain relations
with each other, in other words, they contain information about a certain situation.
The possibility of translation itself suggests that the reality is the same for all
mankind regardless of linguistic identity. Of course, there are some differences but
they are not so substantial to talk about a completely different perception of reality by
different nations. In all languages objects and events are called by using the language
means of different content. Main content goes beyond language, so situational theory
defines the translation process as a process of describing the situation outlined by
used source language referents, and using target language referents. The interchange
of elements in two languages that functionally correspond to each other within a
certain context is took place. The mechanism of this interchange is as follows: we
receive text in a foreign language, then we consider the situation within the reality
described in the source text, and in the end we describe this situation with the help of
target language.
When describing the situation in the target language we use different types of
equivalents. Equivalent type is defined by the relationships that exist between the
words in two languages. When we have constant compliance of words regardless of
the context in different languages then we are talking about a permanent equivalent.
When we need to choose from a range of equivalents that meet certain words, and the
132

choice is determined by the context, we deal with an ad hoc equivalent. When
describing the situation we can have such cases when there are differences in the
perception of reality and therefore there is no equivalent. However, in most languages
there are necessary means to describe both known objects or phenomena and
unknown. Of course, the creation of needed equivalent or description of the
equivalent through its concept is difficult for the translator\interpreter but not
impossible.
According to this theory, the main task is to train future philologists to choose
the needed equivalent correctly. The choice can be made by them directly, without
reference to reality or vice versa. The latest is necessary when choosing an ad hoc
equivalent and when there is no equivalent in the target language.
Next we consider the semantic translation theory which belongs to L.S.
Barkhudarov [1]. Its main task is to reveal the nature of equivalent relationship
between the content of the source text and the target text. It provides a comparison of
the elements and their content, and involves analysis of its structure. Content means
concept. The content of expression has the following structure: meaning of
expression consists of the sum of the verbal units concepts, which, in its turn, are
created by a set of basic content or as they are called – seme. We can define semes,
which create verbal units, with the help of differentiation characteristics, when we
consider the content of two verbal units, which are similar according to their
meaning. Every language element is selected in different ways, because of the
different language organization. For example, "system" means system, but not a
method, not an approach, not a way. Based on this understanding of the content
structure in the theory of translation equivalence we can find the general semes that
are in the content of the source and target text. According to the considered above
theory the future philologists should be taught to reflect in translation the
communicatively significant semes of source text. The lost of other semes is
insignificant.
According to this theory, any language is considered as a set of expressing
distinctive ways of defined content categories. These categories are deeper
concerning the actual structures of language. In this way, we can make a conclusion
about the possibility of defining general content categories for all languages, as well
as the possibility of constructing a deep syntax and advanced vocabulary for each
language. It is proposed that we should train future philologists first to reduce the
original unit to the deeper categories, and train them to deploy these categories in the
system of target language means.
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To describe this process in each language we create a scheme of mutual
relations between basic words, whose meaning belongs to one and the same semantic
category. Then, these two schemes are reduced. The biggest problem in this theory
lies in the difficulty of linguistic resources distribution according to the category.
Y. Retsker proposes an approach based on the theory of equivalents [3]. The
translation process is understood as a transformation of the source text into the target
text. According to this approach the source language means are replaced by
equivalent target language means. Such replacement is based on functional
dependencies. Thus, future philologists should be taught how to choose the required
equivalent during the process of translation. It is proposed to distinguish three types
of equivalents:
1) general equivalents;
2) ad hoc variants and equivalents;
3) all kinds of existing translation transformations.
The regular equivalent does not depend on the context and can be complete,
partial, absolute or relative. Variable equivalents are determined by the existence of
several words in target language that can be used to explain one word in the source
language. Ad hoc equivalents are realized within the context, which may be narrow,
wide, and extra-linguistic.
They are divided into usual and occasional and, moreover, the latter may
become also usual. The third type of equivalents consists of vocabulary and grammar
transformations based on the techniques of logical thinking and transform the
structure of the sentence during the translation process in accordance with the rules of
the target language. In its turn, the ways of thinking are based on formal logical
categories of submission, overlapping, and opposition. In this approach, the integrity
of the translation is understood as the unity of form and content.
A very important point in this approach is the selection of lexical and
grammatical transformations that allow future philologists to simplify the process of
translation, because during the translation of scientific and technical texts the author's
style is not the main problem.
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THE IMPORTANCE OF TEACHING ESP
The knowledge of foreign is very important and essential nowadays. It is not
only reliable basis for process of communication, it is the source of technological
progress as it enables rapid rate of the exchange of information and further
development of global problems.
The development of communicative skills aims at active expansion of students’
proficiency in English. Teaching English at a higher school makes use of the
information of specific professional areas (design, engineering, manufacturing,
technology, etc). However, teaching and learning English for specific purposes (ESP)
includes much more than the teaching of English through specific material and
content. Teaching ESP combines not only the development of language skills but the
acquisition of specific ‘professional’ information [1].
Teaching language for specific purposes is determined by different –
professional, social and cultural needs of the learner. Therefore ESP includes
specialized programs 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. 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.
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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. 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.
Thus, the aim of teaching ESP is to develop both linguistic and professional
students’ skills and abilities as well as their knowledge and competence.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРВ'Ю
У немовних вищих навчальних закладах впродовж навчання студенти
вчаться укладати діалоги-інтерв'ю у рамках загально-технічної, наукової,
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професійно орієнтованої тематики, а також підчас вивчення теми
"Працевлаштування". Отже, інтерв'ю, як технологія, дозволяє реалізувати
принцип міжпредметних зв'язків, який реалізується через систему
різноаспектних знань набутих у навчанні.
Проблема навчання студентів діалогічного мовлення за допомогою
технології інтерв'ю займались такі науковці, як Ф. Кліппел (класифікація
інтерв'ю та вправи) [2], Ф. Дубін і М. Маргол (комунікативні вправи для
вивчення англійської мови) [1], К. Крупар (комунікативні ігри) [3], Дж. Ревел
(технології для навчання англійської мови) [4].
Для навчання студентів технічних спеціальностей укладати англомовне
інтерв'ю необхідно враховувати його лінгвістичні особливості, а саме: лексичні,
граматичні і синтаксичні.
Отже, метою цих тез є розглянути лінгвістичні особливості англомовного
інтерв'ю.
Лексика інтерв'ю характеризується наявністю
1)
розмовних кліше (вони допомагають розпочати інтерв'ю, перейти
від одного питання до іншого, завершити розмову);
2)
термінів (використовуються, коли мовець висловлюється з приводу
його професійної діяльності чи в межах загально-технічної, наукової чи
професійно орієнтованої тематики).
До граматичних особливостей інтерв'ю відноситься використання
відповідних англійських видо-часових форм дієслів. Зокрема, теперішній час
(The Present Simple Active, The Present Continuous Active, The Present Perfect
Active) часто використовується для висвітлення інформації на даний момент чи,
коли респондент говорить про досягнення у певній сфері; минулий час (The
Past Simple Active) дозволяє зробити огляд подій минулого; майбутній час (The
Future Simple Active) характерний для останнього етапу інтерв'ю, коли
інтерв'юер та його співрозмовник говорять про перспективи, домовленості про
подальші зустрічі. Наприклад, This year I have graduated from ..., I mainly deal
with ..., We are developing ..., Last year I worked in ..., I'll develop ...
Характерним для інтерв'ю є використання:
1)
коротких дієслівних форм (don't);
2)
модальних дієслів can, may, might, які несуть значення загальновиконаної дії;
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3)
вставних слів та словосполучень, які необхідні для зв'язування
мовлення (first(ly), second(ly), because, thus, therefore, so, then) з метою логічного
і послідовного вибудовування висловлювання, пояснення інформації;
4)
займенника "I" та "you";
5)
пасивні конструкції (для коментування, наприклад, технічних
інновацій тощо).
Оскільки інтерв'ю належить до діалогічного мовлення, відтак воно не
перевантажене інфінітивними, герундіальними та дієприкметниковими
зворотами.
Відомо, що інтерв'ю складається з питань та відповідей. В основному
використовуються такі типи питань: загальні і спеціальні. Загальні питання
спонукають мовця до розмови (Can you tell me more about ....?, Can you tell me
about your recent project? Do you think ...? Have you ever worked ...),
використовуються з метою уточнити чи описати інформацію (Can you give
examples of ..?, Can you describe your technology?). Спеціальні питання, як
правило, вимагають конкретної відповіді і починаються словами What, Where,
How, Which, When. Альтернативні питання дозволяють респонденту один з
запропонованих варіантів. Роз'єднувальні питання зустрічаються рідко.
Синтаксична організація інтерв'ю також має свої особливості. В процесі
спілкування співрозмовники використовуються як прості, так і складні речення
(в залежності від питання). Порядок слів, як правило, прямий. Також часто
зустрічаються еліптичні та безособові речення. Використовуються і
спонукальні речення, які інколи замінюють загальні питання. Наприклад, Tell
me about ... замість Can you tell me about ...
Інтерв'ю характеризується наявністю перепитувань, перебивань,
повторювань, які можуть призвести до незначного гальмування і тим самим
допомагають мовцю зосередитись на відповіді.
Отже, в даних тезах ми спробували проаналізувати лінгвістичні
особливості англомовного інтерв'ю. Урахування зазначених особливостей
дозволить викладачу підібрати відповідні вправи для формування навичок,
розвитку й удосконаленню діалогічних умінь у студентів технічних
спеціальностей.
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СИСТЕМА MOODLE ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКЛАДАННЯ
Дистанційне навчання набуває все більшої популярності в світі. Багато
університетів долучаються до навчання студентів дистанційно, створюються
центри дистанційної освіти. Під дистанційним навчанням розуміється
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [3].
Змішані системи навчання (blended learning) поєднують традиційні методи
навчання із застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій. Це
поєднання традиційного та дистанційного навчання надає можливість
використати переваги обох форм навчання. Останнім часом таке навчання набуває
все більшої популярності в світі. Застосування змішаного навчання може стати
одним з ключових засобів вирішення існуючих проблем в освітній сфері.
Основними перевагами використання змішаного навчання є: поліпшення якості
навчання; зацікавленість студентів до навчання; забезпечення ефективних
інструментів управління навчанням; збільшення чисельності осіб, які отримають
доступ до якісної освіти; зміна ролі викладача.
Сьогодні широкого розповсюдження набули системи дистанційного
навчання такі як ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, OLAT, OpenACS, Sakai.
Система Moodle набула найбільшого поширення в світі. За інформацією, що
розташована на всесвітньому сайті, cистема Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) – це «Модульне Об’єктно Орієнтоване
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Динамічне Навчальне Середовище», вона також відома у світі як Open Source
Course Management System (CMS), Learning Management System (LMS) або
Virtual Learning Environment (VLE) [4]. Система Moodle стала досить
популярною у світі серед викладачів як інструмент для створення динамічних
курсів для студентів. За статистикою, що розміщена на сайті Moodle станом на
січень 2014 р. в світі зареєстровано 65 мільйонів користувачів, 6 мільйонів
курсів та 64 тисячі сайтів в 233 країнах світу. Найбільше користувачів в
Сполучених Штатах Америки, Іспанії та Бразилії. В Україні теж існують
Інтернет спільноти користувачів системи Moodle для організації дистанційного
навчання в мережі Internet (http://moodle.org.ua/). Moodle вільно надається в
якості програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Будь-яка людина
може адаптувати, розширити або змінити Moodle для комерційних і
некомерційних проектів без будь-яких ліцензійних зборів.
К.Р. Колос вивчаючи систему Moodle як засіб розвитку предметних
компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної
освіти, засвідчує ефективність використання системи. На її думку, Moodleорієнтована дидактична модель розвитку предметних компетентностей
учителів інформатики за вимогами безперервного навчання вчителя повинна
включати такі взаємопов’язані між собою етапи: діагностування, планування.
навчання, управління навчально-пізнавальним процесом, оцінювання,
повідомлення результатів [1].
Н.В. Михайлова підкреслює, що асинхронна самостійна робота студентів
вузу в середовищі Moodle визначається як суб'єктний вид навчальнопізнавальної та практичної діяльності майбутніх фахівців, спрямованої на
вирішення системи навчальних задач і завдань в процесі розподіленої в часі
інтерактивної взаємодії з розвиваючими елементами електронного навчального
середовища Moodle [2].
Moodle орієнтована на спільну роботу. В системі для цього передбачена
маса інструментів: вікі, глосарій, блоги, форуми, практикуми. При цьому
навчання можна здійснювати як асинхронно, коли кожен студент вивчає
матеріал у власному темпі, так і в режимі реального часу, організовуючи
онлайн лекції, вебінари та семінари. В системі можливо здійснювати обмін
файлами між студентами та викладачем.
Широкі можливості для комунікації – одна з найсильніших сторін
Moodle. У форумі можна проводити обговорення по групах, оцінювати
повідомлення, прикріплювати до них файли будь-яких форматів. В особистих
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повідомленнях і коментарях є можливість обговорити конкретну проблему з
викладачем особисто. У чаті обговорення відбувається в режимі реального
часу.
Moodle надає широкі можливості для використання засобів мультимедіа у
системі. Використання відео та аудіоматеріалів, малюнків значно підвищує
ефективність викладання та зацікавленість студентів до засвоєння нового
матеріалу.
Розсилки оперативно інформують всіх учасників курсу або окремі групи
про поточні події: не потрібно писати кожному студенту про нове завдання,
група отримає повідомлення автоматично. Moodle створює і зберігає портфоліо
кожного студента: всі виконані ним завдання, оцінки та коментарі викладача,
повідомлення у форумі. Система дозволяє контролювати активність студентів,
час їх навчальної роботи в мережі.
Отже, система Moodle надає можливості викладачам значно підвищити
ефективність викладання. Застосування нових технологій підвищує
зацікавленість студентів до навчання, встановлює нову роль викладача як
тьютора та урізноманітнює процес навчання.
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ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Не вызывает сомнений тот факт, что языковой материал отобранный для
обучения иностранному языку (ИЯ) не может быть в коммуникативном
отношении однородным. Он делится на два вида: "активный" и "пассивный".
Единицы активного словарного минимума предназначены, как для
использования студентами в говорении, так и для понимания речи на слух.
Пассивный словарный запас предназначен в большинстве случаев только для
аудирования [1, с. 17-18].
Распределение учебного материала на "актив" и "пассив", в целях данного
исследования, нуждается в некотором уточнении. Например, в диалогической
речи, особенно в диалоге-дискуссии, коммуникативные роли говорящего и
слушающего, не закреплены за каждым из членов языкового коллектива.
Поэтому нельзя говорить и о закрепленности в отношении тех или иных
лексических единиц. Это объясняет, почему с "активного лексического запаса"
слова легко переходят в "пассивный лексический запас". А слова, изначально
находившиеся в рецептивном запасе студента, во время дискуссии, могут, при
необходимости, быть включены в "продуктивный запас".
Пассивный лексический запас в устной речи это сравнительно небольшая
часть всего отобранного для данных условий минимума лексических единиц,
характеризующихся меньшей частотностью, меньшей семантической
ценностью, и студент не склонен употреблять при говорении [2, с. 151-152].
Специфика обучения дилогической речи студентов инженерных
специальностей требует особого внимания к проблеме отбора содержания
обучения, диктуя необходимость более тщательно исследовать потребности
иноязычной профессиональной коммуникации, позволяет осуществить
правильный выбор учебных приемов и тематико-ситуативного содержания.
В условиях профессионально ориентированного обучения дилогической
речи, проблема учебных материалов стоит особенно остро, поскольку в данной
ситуации языковой материал является не только средством обучения, но и
средством получения профессиональной информации. С усилением специфики
контекста профессионально ориентированного обучения диалогической речи,
142

уменьшается количество учебно-методической продукции. Поэтому неизбежно
возникает вопрос об эффективном информационном поиске приемлемых для
использования в процессе обучения материалов и / или создание таковых.
Таким образом, учебный материал – это специально отобранный и
методически организованный материал, подлежащий презентации и усвоению в
процессе обучения.
Литература:
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стандартов и мониторинга образования. – М.: Рус. журн. – 2004. – № 2. – С. 1718.
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Русский язык, 1981. – 248 с.
Н.Ю. Фоміних
кандидат педагогічних наук
Севастопольський інститут банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ)
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Однією з найважливіших умов інтеграції України в світовий освітній
простір є її відповідність європейським освітнім стандартам, згідно з якими
фахівець сучасного ринку праці має володіти іноземною мовою за професійним
спрямуванням на рівні компетентного користувача, тобто незалежного
комуніканта ефективного функціонування в професійному середовищі за
визначенням Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти. Підвищення
уваги до проблеми вивчення мов на всіх рівнях підтверджується Національною
стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, в якій наголошується
на створенні спільного мовного простору з метою підготовки молоді до
практичного використання іноземної мови в професійній діяльності та
міжнародному спілкуванні.
143

Перебудова вищої школи ставить вимоги до навчання іноземної мови в
немовних вищих навчальних закладах. З переходом економічної системи
України на ринкові засади виникла потреба в новому поколінні фахівців із
широкою міждисциплінарною освітою і здатністю працювати на міжнародному
рівні. Виходячи з цього, вищі навчальні заклади немовного профілю повинні,
передусім, зосередити свої зусилля на підготовці таких фахівців, які посядуть
належне місце в міжнародному розподілі праці.
Студенти немовних спеціальностей мають оволодіти загальновживаною і
професійно орієнтованою іноземною мовою. Подолання протиріччя між
вимогами суспільства і можливостями сучасної вищої школи у підготовці
спеціалістів викликає необхідність пошуку нових методів і засобів навчання
майбутніх фахівців. Концепція особистісно орієнтованої освіти передбачає
впровадження у навчально-виховний процес інноваційних методів і форм
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Одним із можливих
шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання є впровадження у
навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, що є
одним із шляхів інтенсифікації навчального процесу в умовах їх комплексного
застосування.
Як наслідок, перед сучасними викладачами-філологами постає завдання
розробки новітніх засобів іншомовної освіти, основаних на застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій,
проектування
комп’ютерно
орієнтованого середовища іншомовної професійної підготовки студентів
немовних спеціальностей. Слід зазначити, що під комп’ютерно орієнтованим
середовищем (КОС) іншомовної професійної підготовки розуміємо штучно
побудовану систему на основі застосування комп’ютеру, його програмних та
апаратних засобів у якості засобів навчання; таке середовище включає всі
необхідні навчальні ресурси, надає можливість організації всіх видів
навчально-пізнавальної діяльності студентів з англійської мови; структура та
складові цієї системи сприяють досягненню основної мети іншомовної
професійної освіти – формування англомовної комунікативної компетенції
майбутніх фахівців у професійній сфері [3, с. 368].
На
основі
аналізу
напрацювань
науковців
С. Кожушко,
Б. Тарнопольського, Н. Саєнко та власного досвіду роботи, вважаємо за
доцільне загальну іншомовну підготовку студентів немовних спеціальностей у
вищому навчальному закладі розділити на такі змістовні модулі: General
English (загальна іншомовні підготовка), English for Specific Purposes
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(англійська для спеціальних цілей), Business Skills (бізнес уміння або ділова
іноземна мова). При цьому перший змістовий модуль є практично однаковим
для студентів усіх немовних спеціальностей. Відповідно, змістом та метою
навчання у першому змістовому модулі є оволодіння загальновживаною
лексикою та базовою граматикою англійської мови до рівня B2, а саме
студентами вивчаються такі лексичні теми: Work, Rest, Travel, Hotels, Time to
Relax (Films, Music, TV and Radio, Holidays), Relationships, Family and Friends,
Cultural Differences, Trends and Fashion, Money та граматичні: Noun (Countable,
Uncountable Nouns; Articles), Adjectives and Adverbs, Tenses (Present Group, Past
Group, Future Group), Modal Verbs, Conditional Sentences, Active and Passive
Voice, Reported Speech, Prepositions.
Що стосується модулю English for Specific Purposes, то саме під час його
вивчення наявні найбільші відмінності у змісті навчання, оскільки метою
означеного модулю є оволодіння професійною іншомовною лексикою. Змістом
навчання модулю English for Specific Purposes є вивчення сукупності мовних,
переважно, лексичних засобів, що застосовуються у текстах однієї тематики.
Відповідно його зміст є відмінним і особливим для студентів різних
спеціальностей та передбачає реалізацію всебічних міжпредметних зв’язків та,
як найвищий рівень міждисциплінарних зв’язків, інтеграцію у навчанні
спеціальних фахових дисциплін та іноземної мови.
Модулі General English та English for Specific Purposes є необхідним
базисом для оволодіння діловою англійською мовою Business Skills, а саме:
уміння вести телефонні переговори, писати письма, зокрема, електронні,
проводити переговори, організовувати конференції, зустрічі, презентації,
виставки, ярмарки. Змістове ядро даного модулю є однаковим практично для
всіх спеціальностей: фрази ведення дискусії, висловлення власної думки,
правила міжнародного презентування, структура ділового листа, проте важливо
наповнювати навчальний матеріал Business Skills мовним матеріалом модулів
General English та English for Specific Purposes.
Відповідно до такої структури іншомовної підготовки майбутніх фахівців
у ході дослідження було розроблено КОС іншомовної підготовки майбутніх
фахівців з інформаційних технологій. При цьому слід зазначити, що
необхідною умовою реалізації означеного КОС вважаємо його орієнтацію на
всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме: студентів, викладачів,
випускників шкіл, учителів англійської мови загальноосвітніх шкіл. Структура
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та компоненти КОС іншомовної підготовки
інформаційних технологій надано у таблиці 1.

майбутніх

фахівців

з

Таблиця 1
Компоненти КОС іншомовної підготовки майбутніх фахівців з
інформаційних технологій
Учасники
навчальновиховного
процесу

Старшокласники

Студенти

Компоненти КОС

Web English Olympiad
SALC (Self Access Language Centre)
Test
Yourself!:
психологічні
тести
англійською [4]
Test
Yourself!:
електронний
варіант
тестування [5]
FB Group “Learn with Grandma in
Sevastopol”
SALC (Self Access Language Centre)
Test
Yourself!:
психологічні
тести
англійською [4]
Test
Yourself!:
електронний
варіант
тестування [5]
REOL (Reading English Online)
SEOL (Students of English Online)
Computing:
Навчальний
посібник
з
англійської мови [1]
Computing: електронні тести та вправи [2]
FB Group “SEOL (Students of English
Online)”
FB Group “Learn with Grandma in
Sevastopol”

Змістовий модуль
іншомовної підготовки
майбутніх фахівців з
інформаційних
технологій

General English
General English
General English
General English
General English, ESP
ESP
ESP
General English, ESP
General English

Викладачі, вчителі

How to Teach English with Technology
EOL (English Online)
EOL (English Online) Newspaper
FB Group EOL (English Online)
Sites Collection on Teaching English
e-Library
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Перш за все, зазначимо, що означені компоненти можливо об’єднати у
три групи: онлайн ресурси, оффлайн засоби навчання та паперові матеріали.
Паперовими засобами навчання є психологічні тести англійською мовою Test
Yourself! [4], навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих
навчальних закладів Computing [1] та методична газета для викладачів та
вчителів загальноосвітніх шкіл English Online (EOL) Newspaper. Кожен з
означених паперових компонентів КОС має обов’язковий електронний додаток:
Test Yourself!: електронний варіант тестування [5], Computing: електронні тести
та вправи [2] та Інтернет сайт, де розташовано електронні додатки до планів
уроків, занять та інших навчальних заходів авторів EOL Newspaper:
https://sites.google.com/site/eolnewspaper/. Тобто обидва перші ресурсів
працюють у режимі оффлайн, а додаток до газети – онлайн.
Таким чином, віртуальний майданчик онлайн частини КОС або COLLE
(Computer Orientated Language Environment) розташовано у мережі Інтернет у
відкритому доступі: https://sites.google.com/site/colleonline/, саме цей сайт
виконує об’єднуючу функцію, оскільки з нього є посилання на всі інші онлайн
компоненти КОС. Проте виконана робота не вичерпує всіх аспектів
досліджуваної проблеми, наступним кроком наукового пошуку буде розробка
компонентів КОС для використання у змістовому модулі Business Skills.
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С.И. Шавина
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
Российская Федерация
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Растущие потребности современного производства в высоком уровне
профессиональной подготовленности кадров значительно актуализируют
проблемы профессиональной подготовки современных специалистов.
Особенности современного рынка труда требуют от работников
готовности к самостоятельной деятельности в различных отраслях экономики
государства и частного сектора [1], к быстрой адаптации в производстве с
применением новейших достижений науки и техники. В настоящее время
мобильность трудовых ресурсов – один из важнейших показателей, который
влияет на экономический рост страны и состояние экономики в целом.
В целом процесс самоопределения имеет целью утверждения
собственной позиции в проблемной ситуации, а профессиональное
самоопределение предполагает выработку собственной позиции в ситуациях,
которые характеризуются большей степенью неопределенности. Для того,
чтобы быстро определиться и сконцентрироваться в проблемной ситуации,
студент должен сопоставить свои потребности, интересы, цели с собственными
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возможностями: подготовленностью, способностями, эмоционально –
волевыми качествами, состоянием здоровья. Возможности следует соотнести с
требованиями
профессионального
учебного
заведения,
профессии,
специальности, непосредственной трудовой деятельностью.
Итак, удовлетворить требования современного рынка труда может только
человек, самостоятельно, сознательно, с учетом собственных желаний,
способностей, опыта, творческого потенциала, возможностей и состояния
здоровья выбрала сферу будущей деятельности для обеспечения морального
удовлетворения, независимости и достатка в жизни.
Литература:
1. Алехина Г. А. Рынок рабочих мест в структуре рынка труда / Галина
Анатольевна Алехина // дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01. – Томск, 2000. –
138 c.
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