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РАЗВИТИЕ СУФФИКСА -СК В СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И
ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В современном русском языке суффикс -ск трактуется следующим образом:
1. при добавлении к основе существительного образует относительные
прилагательные, способные развивать и качественные значения со значением отношения,
свойственности или типической принадлежности тому, что названо мотивирующим
словом (автор – авторский, царь – царский, дама – дамский);
2. при добавлении к основе существительного образует имена прилагательные от
географических названий и названий наций со значением признаков лиц, предметов по
отношению к тому, что названо производящим словом (Полтава - полтавский, Украина –
украинский, индус – индусский).
Экономические и социальные изменения в странах с русскоязычным населением,
развитие информационных и коммуникационных технологий повлекли за собой
значительное увеличение образований сложных слов, которые еще не имеют в словарях
четких правил орфографического оформления.
Сложные прилагательные, например в публицистическом и художественном
текстах, зачастую предстают в качестве эпитетов, причем составных (сложных) эпитетов.
Несколько веков назад составные эпитеты были характерной чертой державинского стиля
(благорумяные персты). Также в поэзии Державина впервые появляются цветовые
сложные прилагательные (красно-желтая ряса осени) [7].
Стоит заметить, что сложные прилагательные – это достаточно большая группа
имен, которая активно используется как в устной речи, так и в письменной. В связи с этим
возникают некоторые трудности с правописанием сложных прилагательных, так как они
допускают слитное и дефисное написания.
Полные
прилагательные
образовывались
от
кратких
прилагательных
присоединением указательных местоимений к соответствующей падежной форме
краткого прилагательного [6: 297]. В дальнейшем краткие прилагательные (качественные
и относительные) выступают в роли именной части составного сказуемого, переставая
встречаться в функции определения, т. е. выражают предикативные отношения, в то время
как атрибутивные отношения закрепляются за полными прилагательными [4: 6]. Очень
многие прилагательные, которые в современном русском языке употребляются только в
полной форме, в древности встречались и в кратком варианте. Например: деревянъ, -а, -о:
«заложиша градъ … деревянъ» (Псковская I лет., 6972 г. (т. е. в 1464 г.)); русьскъ (с
суффиксом -ск) -а, -о: «держа руську землю» (Мстиславова грамота, ок. 1130 г.) и т. д. В
современном русском языке встречаются названия городов оканчивающиеся на суффикс ск, сложившийся из -ьск-ъ: Курск, Смоленск, Полоцк (из Полотьскъ) и пр. [12: 176].
Прилагательные в древности могли быть производными, которые не имели
суффикса,
а
также
существовали
прилагательные
производные,
которые
характеризовались каким-либо словообразовательным суффиксом (например, крас-ьн-ъ).
Суффиксы, которые характеризуют производные прилагательные, частью равны
суффиксам, встречающимся у существительных. Так суффикс -r- встречается в
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существительных и прилагательных: пиръ (производное от пи-ти) – добръ (в древности -rбыл суффиксом, на данный момент он является частью корня). Некоторые суффиксы
характеризуют только прилагательное, например, -ьn-, -ьsr- (небесьнъ – производное от
небо, русьскъ – производное от русь). Некоторые суффиксы, характерные в древности
русскому и другим славянским языкам, встречаются и в современном языке. Суффикс ьn- (современное
-н-), -ък- (современное -к-), падъкъ (совр. падкий), а также
интересующий нас суффикс -ьsк- (современное -ск-) и т. д. [8: 142].
Как писал Ф. И. Буслаев, -ск – один из важнейших суффиксов относительных
прилагательных. Например, церковнославянский: мѫжь мѫж-ь-скъ, русский: муж-ской и
муж-е-скій (е соответствует здесь церковнославянскому ь); братъ, церковнославянский:
брат-ь-скъ, брат-скій. К остаткам кратких прилагательных принадлежат названия
городов: Смолен-скъ (в старину: Смолен-ь-скъ, Смолен-е-скъ), Архангел-ь-скъ (в старину
говорили «Архангельской городъ») [2: 141].
Н. М. Шанский считал, что суффикс -щик (-чик), образовавшийся в результате
объединения суффикса относительного прилагательного -ск- и суффикса принадлежности
лицу -ик-, появился в XIV в. в качестве образующей морфемы, и он не характерен для
других славянских языков [13: 91].
Ф. И. Буслаев пишет: «прилагательные на -скій, в значении принадлежности
какому-нибудь народу, происходят от имени не страны, а народа; например, швед-скій,
француз-скій (от шведъ, французъ), а не щвец-ій-скій, франц-ій-скій (от Швеція, Франція);
прилагательное рус-скій (от Русь, в значении народа) правильнее прилагательного росс-ійский (от Росс-ія). Впрочем, англ-ій-скій произведено от Англія; но старинное и народное
аглиц-кій от англич-ане» [2: 142].
Также Ф. И. Буслаев отметил, что часто смешивают суффиксы -ь (-и, -j), -ов, -ев, ин, с суффиксом -ск. Принадлежность обозначают первые (например, божій, царевъ,
батюшкинъ), отношение – последний: божескій, царскій, отеческій) [2: 143].
В древности церковнославянский суффикс -скый встречался чаще, чем сейчас: от
гора, небо: церковнославянские горьскый, небесьскый, а также и горьнъ, небесьнъ, а
сейчас только горный, небесный. От поле церковнославянский польскый – полевой,
который функционирует и в настоящее время в названии славянского племени поляков [2:
143].
С помощью суффикса -ьsk- обозначались свойства места, народа, живого существа
(в первую очередь по отношению к лицу; после падения редуцированных -esk-/-sk-):
оугорьска землѧ и болгарьска (Лавр. Лет., л. 2 об.); рода варѧжьска (там же, л. 34). В
случае -jь перед суффиксом он являлся в форме -іsk-, например архиерҌискъ – службы
архиерҌиски (Лавр. лет., л. 37) [1: 240].
Другие исследователи писали, что суффиксы -ов, -ин, -ск(ий) (дедушкин,
булгаковский) синонимичные суффиксы, которые помогают образовывать прилагательные
со значением принадлежности [3: 285].
Очевидно, что изначально суффикс -ск- имеет относительное, а не качественное
значение, что обусловливает противоречие признания его обусловливающим значение
качества.
Топонимическое формирование суффикса -скИсторически сложилось так, что за названиями городов закрепилась историческая
форма краткого прилагательного на -ск, а названия других топонимов имеют форму
полных прилагательных. Наблюдается следующая закономерность: с укрупнением
населенного пункта и его переходом в статус города меняются названия окончаний. Так,
села раньше часто назывались по церкви, построенной в них: Благовещенское,
Сретенское, Троицкое. Затем села перерастали в города: Благовещенск (Амурская обл.),
Борисоглебск. Менялось только окончание названия. Окончание названия зависит от
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статуса населенного пункта (село Никольское, но город Никольск). Например, село
Павловское перешло в статус города Павловск (Ленинградская обл.) в 1796 г., поселок
Дедовский – в город Дедовск (Московская обл.) в 1940 г. [11: 14, 15].
Раньше при помощи суффикса -ск- по физико-географическому принципу
создавались названия первых русских городов, например группа топонимов,
образованных от названий рек: р. Кур — Курьскъ (современный Курск), р. Меня
(Менька) — Менескъ (современный Минск), р. Полота — Полотьскъ (современный
Полоцк) [11: 16].
С гидронимами сопоставимы названия городов, возникшие из географических
терминов. Это такие названия древнерусских городов, как: «Дебрянскъ (современный
Брянск; название образовано от древнерусского дебрь – горный склон, ущелье, долина,
поросшая лесом; лес), Луческъ (современный Луцк, Украина; лука – изгиб реки, речной
залив), Прилуцкъ (от прилука – край излучины, луки, обрыва, изгиб реки)» [11: 16, 17].
Также имеются топонимы, образованные от прилагательных: «гвардейский –
Гвардейск (Калининградская область), комсомольский – Комсомольск (Ивановская обл.),
октябрьский – Октябрьск (Самарская обл.), пролетарский – Пролетарск (Ростовская
обл.), – или возникшие из сочетаний путем сложения и суффиксации: Зеленоградск,
Краснознаменск (Калининградская обл.)» [11: 18].
Рассматриваемые
словообразовательные
структуры
исследуются
как
суффиксальные из-за того, что изучение образования названий, оканчивающихся
суффиксом -ск, ведется без учета историко-языковых фактов. Это обусловливает
неясность представления о морфемном составе оттопонимических прилагательных и
приводит к наложению морфем, например: Магнитогорск – магнитогорский, Челябинск –
челябинский. В таких случаях в составе слова совмещаются совпадающие в звуковом
отношении части производного и производящего слов, в результате чего получается, что
данный отрезок слова принадлежит одновременно двум соседним морфемам [11: 18, 19].
М. А. Цеханович считает, что «образование прилагательных от названий городов
на -ск в современном русском языке осуществляется путем перехода субстантивной
формы в адъективную с помощью смены системы окончаний. В отличие от них
прилагательные от названий городов, не содержащих суффикс -ск, образуются
суффиксальным путем: к основе топонима прибавляется суффикс -ск(ий), например:
Харьков – харьковский» [11: 19].
Также с помощью суффикса -ск- создают квазитопонимы (они являются
названиями вымышленных географических объектов, хотя грамматически и лексически
соответствуют топонимам, имеют шутливый оттенок, например Мухосранск). «Владельцы
кафе «Парижск» позиционируют его так: «Париж – центр ночной жизни Европы,
современный законодатель моды, столица гламура и изысканной кухни. Вместе с тем –
город друзей и открытых сердец, сочетание романтики и современного ритма жизни.
Именно таким увидели Париж основатели нового заведения кафе-бара-ресторана
«Парижск». С точки зрения словообразования, очевидно, что зарубежный топоним играет
роль производной основы, а русский показатель топонимов суффикс -ск –формант [10:
140].
В сложениях с основами относительных субстантивных прилагательных, где
опорным компонентом является суффиксальное прилагательное предшествующая основа
может быть как суффиксальной, так и бессуффиксальной: сербохорватский и
сербскохорватский, авиахимический и авиционно-химический. Предшествующая основа
сложного прилагательного либо включает, либо не включает суффикс перед интерфиксом
о. К этому типу вариантов Л. П. Катлинская относит варианты с наличием-отсутствием не
только, как правило, относительного суффикса ск (например, японо российский японско
российский,
венгеро
румынский
венгерско
румынский,
сербохорватский
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сербскохорватский),
но
и
других
суффиксов
(ср.
авиахимический
–
авиационнохимический, лиро эпический – лирико эпический, эфиромасличный –
эфирномасличный) [5: 303; 9: 65-66].
Такой тип высокопродуктивен. Особенно широко распространены такие сложные
прилагательные в языке газет, где отчетливо проявляется тенденция к предпочтительному
употреблению в качестве предшествующей основы усеченных основ существительных:
англо-русский, афро-азиатский, венгеро-советский, индоевропейский и т.п. Чаще всего
такая структурная модель задается структурными особенностями компонентов сложного
слова или традицией [5: 303-304].
Среди прилагательных рассматриваемого типа много таких, где предшествующая
основа представляет собой усеченную основу прилагательного, не варьирующую в
употреблении с усеченной основой существительного: сирийско-ливанское коммюнике,
чехословатско-американский и др. [5: 304].
Примеры Катлинской Л.П. свидетельствуют о том, что предшествующие основы,
которые включают или не включают суффикс ск, гораздо частотнее других. Формы таких
предшествующих основ называют или страны, или жителей стран.
Структурные
особенности
рассматриваемых
сложных
прилагательных
заключаются в определенных моментах. Например, сложные прилагательные, которые
имеют только суффиксальные предшествующие основы прежде всего двух случаях:
1) если эти основы двусложны и заканчиваются на [j], следовательно, требуют
после себя интерфикса е, а не о. Интерфикс е избегается добавлением суффикса ск, после
которого возможен только интерфикс о (интерфикс е все реже употребляется и в сложных
прилагательных с причастной основой, например письменной и устной речи скорее
можно встретить вариант кремни[]содержащий, нежели вариант кремни[je]содержащий.
Поэтому возможны суффиксальные (с интерфиксом о) основы российско, кенийско – от
Роси[ja], Кени[ja], но не возможны такие варианты: росси[je], кени[je];
2) если эти основы мотивированных названиями граждан, не поддержанными
названиями их стран, например русско (не от Россия), немецко (не от Германия) [9: 66].
В остальных случаях, которые не обусловлены описанными структурными
особенностями, выбор варианта осуществляется по семантическому критерию [9: 66].
Таким образом, бессуффиксальные варианты предшествующих основ
предпочитаются при описании отношений между странами, континентами, их частями
или жителями. По своему грамматическому значению эти варианты сопоставимы с
относительными прилагательными и потому вариантами их написания могут быть
синтаксические конструкции с родительным падежом мотивирующих существительных.
Например, американо-английские отношения – это отношения Америки и Англии. То есть
суть семантики относительности предшествующей основы (австрало) заключается в
принадлежности, отношении к тому, что обозначено мотивирующим существительным [9:
66].
В свою очередь, суффиксальные варианты связанны с переносными –
качественными значениями прилагательных и не могут толковаться синтаксическими
конструкциями с мотивирующими существительными в форме родительного падежа.
Например, американско-английские культурные отношения – это не культурные
отношения Америки и Англии, а культурные отношения, похожие на культурные
отношения Америки и Англии, то есть тип таких отношений, которые уже существуют
между Америкой и Англией и являются примером (любым, будь то положительным или
отрицательным) для других стран. Достаточно заметно, что суть семантики
качественности предшествующей основы американско является свойственным тому, что
обозначено мотивирующим существительным или же сравнение с тем же, что обозначено
мотивирующим существительным [9: 66].
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Из всего сказанного следует, что в топонимических целях суффикс -ск- тоже
применяется исключительно в относительном значении и не употребляется в значении
качественном.
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INVESTIGATION OF THE NATURE OF FOSSILIZED ERRORS
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
The contemporary field of methodological study provides a variety of approaches and
means, consequently giving a beneficial background for original concepts regarding to a study of
foreign language acquisition (FLA). Nevertheless, the most common question is How to achieve
a native-like level of proficiency in target language? Digital learners educate themselves
constantly, so that it finally embodies principles of constant learning and distant education.
Students are overall aware how to set short-term and long-term goals in FLA. One way or
another, all mentioned options of education are welcomed as much as learners keep themselves
full of enthusiasm.
The second question is listed as follows: Why is complete acquisition in target language
unachievable? And this issue is smoothly followed by an enquiry for nature of difficulties. What
is more, an accent should be put onto communicative skills, since poor lexical, grammar and
writing abilities tend to pass with natural process of persistent training.
Willing intermediate level learners tend to estimate their experience as successful. For
them, it seems they realize how target language works itself: they comprehend a sense and true
«mechanisms» of it, they are given magic clues to unlock any door in cross-cultural
communication. What is important, they are not afraid of making inference. Since this point they
start combining to make effective output of more near-native complexity, and they apply
principles and rules of their native language to Language 2. Consequently, they develop and use
a co-called interlanguage (or in different interpretations, a third language (L3), a translanguage,
an approximate system, an interlingual language, an idiosyncratic dialect), sometimes without
noticing fossilized errors. This process is called fossilization.
In theoretical and practical aspects, the essence of interlanguage is investigated by
Z. Han, J. Richards, C. Nakuma, O. Terence, E. De Prada Creo, L. Selinker, D. Larsen-Freeman,
M. H. Long, R. Bley-Vroman, R. Alonso Alonso, U. Lakshmanan, D. Birdsong, E. Tarone.
Nevertheless, the nature of fossilization in second language learning requires precise analysis
due to the lack of consensual opinion on this issue in research community. Therefore, the
purpose of the present article is to clarify psycholinguistic peculiarities of fossilization
phenomenon, which are displayed in obstacles learners encounter at their upper-intermediate
stage of gaining language competence.
In FLT tutors are mostly asked to help with spoken performance, more and more often
for professional purposes, such as business trips, negotiations and meetings with international
partners, business in the Internet, international virtual teams, dealing with e-commerce,
answering business correspondence, since digital society goes global. However, this successful
advance to foreign language mastery in professional sphere is provided with intercultural
competence in general. In the current field of culture and language investigation the terms
referred to intercultural competence are in demand: cultural intelligence training, cultural
sensitivity, cultural assimilation.
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According to learners` opinion, the competence in listed categories of communicative
performance will provide them with ability to produce utterances of more complexity in order to
sound/to be read as more advanced language users. For teachers there is always a danger of
classroom preparation, supporting learners with tools they do not know when and where to use.
In terms of Hall`s conception, «people anywhere in the world master hundreds of what we came
to call "situational dialects″, none of which is the language taught in the classroom, more
important, the classroom is the only place where the classroom form of the language will be
found» [2, p. 132].
The right solution for this challenge is to teach students how to perform the five aspects
that are particularly relevant to an effective conversation performance: opening, turn-taking,
interrupting, topic-shift, closing. Prepared for out-of-class dialogues, they will escape discomfort
from anxiety not to be understood while responding. It reveals the true learners` expectations –
naturally produce statements with a high degree of native-like accuracy.
According to Selinker`s concept, a set of utterances, «produced when the learner
attempts to say sentences of a target language, < … > for most learners of a second language is
not identical to the hypothesized corresponding set of utterances which would have been
produced by a native speaker of the target language had he attempted to express the same
meaning as the learner». Since observing «that these two sets of utterances are not identical», we
talk about «the existence of a separate linguistic system based on the observable output which
results from a learner`s attempted production of a target language norm. This linguistic system
we will call interlanguage (IL)» [5].
This artificial «transitional» means of communication «collects» all the errors made by
learners in more or less degree due to grammar, terminological, phraseological or stylistic
incompetence. This phenomenon of language fossilization was firstly introduced and
investigated by Selinker in 1972. Conditions of those language behavior occurrence can vary and
are described by philologists and psychologists, as follows: «Many of these phenomena
reappear in IL performance when the learners` attention is focused upon new and difficult
intellectual subject matter or when he is in a state of anxiety or other excitement, and strangely
enough, sometimes when he is in a state of extreme relaxation» [3, p. 215].
In fact, from time to time teachers are under pressure of students` irritation and even
anger, when learners make efforts to analyze one or the other lexical, grammar, stylistic
phenomenon or process which do not occur in their native language. Therefore, on this section
straight learners` language mind is under the force of comparison and transfer: a donor is L1, a
target is L2, but, in fact, a true recipient is IL, and that is how fossilization works.
At this point it seems relevant to distinguish adult SLA from children`s learning. In adult
learning, within communicative performance, natural talent to express themselves in both
monologue and dialogue utterances with a same rate of success in first language acquisition
(FLA) very often presupposes similar participants` expectancy in SLA. Under power of
comparison and transfer full-grown learners configure no meaning and choose no message other
than the ones they want to convey, their language responds accomplishing specified objectives,
that is, in fact, a prominent goal of foreign language education.
Children here obviously have an advantage over adults. «This may be because children
are in the process of creating new categories all the time as they are learning new information
and this option is natural, while adults are more used to consolidating knowledge and seeking
overall similarity. The result, in any case, would be for adults to inappropriately extend first
language rules (syntax, phonology, etc.) while children would not. The effect is that children
would appear to be more successful language learners, as indeed they are, but the reason for the
difference is not because of maturational limits on language learning but because of stylistic
differences in learning at different times in life» [1, p. 132].
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Typology or fossilized mistakes is capacious. The most common errors obviously refer to
Phonology. If we compare with the Ukrainian language, our experience in teaching Ukrainian
students manifests incorrect pronunciation of English dental (or interdental, that occur in some
varieties of English) fricatives /ð/ and /θ/, bilabial consonants /p/, /b/, and /m/, glottal fricative
/h/, velar nasal /ŋ/, labio-velar approximant /w/, retroflex approximant /ɻ/, since they are
absent in our native language. But it does not limit borders of fossilization, at all.
Stylistic level of errors making is of a higher complexity to be overcome, stylistic
incompetence becomes a real problem for participants of educational process. Even trying their
best, they, from time to time, sound too bookish or unreasonably formal. At the earlier stage of
target language acquisition spoken difficulties refer to incorrect use of prepositions, phrasal
verbs, etc. But with gained experience learners want to produce utterances with a high degree of
accuracy and naturalness. To overcome those distractive moments, teachers should involve
students into a methods of asking and answering open-ended questions. This will prepare them
for productive communication, whether professional or small talk. «When the learner has a clear
communicative need of using English, he is most likely to learn the language spontaneously and
take active part in all learning activities. So the primary aim of the classroom management must
be creating positive situations that encourage and involve the learners in communication» [3,
p. 29].
As mentioned above, fossilization errors could be way over irritating for learners.
Unfortunately, wider use of authentic materials (texts, listening activities, video resources) also
causes a by-effect on learners. Students perceive, memorize and then adapt gained mechanisms
with the use of their native language principles, multiplying particular errors again and again.
That is what scientists call permanent fossilization. This affects learners in a very bad way,
especially when they start noticing their constant faults. Learners tend to escape communication
with native speakers and feel more comfortable making a conversation with non-native
interlocutors.
Selinker emphasizes five processes that become apparent in SLA in terms of
fossilization: 1. Language transfer, when it is experimentally demonstrated, that fossilizable
issues are «derived» from the native language. 2. Transfer of training, if those fossilizable issues
are a result of identifiable items in training practice. 3. Strategies of second language learning, if
errors are «a result of an identifiable approach by the learner to the material to be learned».
4. Strategies of second-language communication, if mistakes depend on learner`s identifiable
approach to communication with native speakers of TL. 5. Overgeneralization of TL linguistic
material, if errors are produced as a result of a overgeneralization of Tl rules and features [5].
Ipso facto, it should be noticed that in spite of argumentation, given in variety of
scientific articles, there is still no consensus in science community regarding to the existence of
fossilization phenomenon. A number of researchers are skeptical about the existence of it. First
of all, it seems to be difficult to identify true motives of certain errors in general, for the reason
that phenomena of interlanguage and fossilization belong to the field of cognitive
interdisciplinary scientific study, that is why they require integral approach to methodology to be
investigated. Secondly, a chance to count all presumable ILs and describe each of them
comprehensively and scrupulously goes beyond the power of modern science, since an
approximate system can be derived from all existing languages. Thirdly, it is unclear for
methodologists what features are key ones to classify errors as those which occur as a result of
language fossilization.
All the same, philologists and psychologists are unanimous on the point that «the
linguistic structure of our first language sets important boundaries around subsequent linguistic
structures that we attempt to learn. This means that first language acquisition is fundamental and
guides and influences second language acquisition» [1, p. 130], and this opinion is approved by
current psycholinguistic study.
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In order to demonstrate an effect of fossilization, S. Polskaya underpins the existence of
fossilized errors on a base of data, obtained through two-year experiment on L2 adult learners
with B2 – C1 levels of the English language mastery. This experiment also clarifies a very
important question: What language structures/units/categories, aside from pronunciation
(accent), do fossilization processes typically spread at?
Participants were asked to complete written tests every term, that allowed to estimate
errors frequency as much as their correlation with various structures of language. For this task
researcher selected the following language manifestations: articles (A), verb tenses (T), third
person singular forms (3P), discourse (D), lexical errors (L) and word order (WO).
Consequently, after final test she received almost unchanged indexes in all categories. For
instance, 28% as compared with previous 29% in category A, 33% as opposed to 34% in
category T, 7% and 8% accordingly in D-category. We share S. Polskaya `s assumption, made as
a result or an experiment, about the most influential reasons of fossilization: those are transfer of
knowledge from L1, the lack of information about the L2, overgeneralization of lexical units and
expressions in L2 [4, p. 168].
To summarize all the mentioned aspects of fossilization, we resume, that both students
and teachers should be aware of a danger of fossilization that comes together with increasing
competence. Therefore, an effective approach for teaching should presuppose development of
capacity to monitor errors in communicative manifestations of other students as much as in their
own language.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА МАТЕМАТИКИ
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
Когда мы говорим о языке науки, подразумеваем две основные формы такого
языка – устная (речевая) и письменная (графическая). Было время, когда в языке науки
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преимущественно употреблялась графическая (письменная) форма. Научные рукописи тех
веков многословны и неэкономны, но со временем под влиянием закона речевых усилий в
науке побеждает стиль, отвергающий излишнее многословие, постепенно шлифуется,
разрабатывается и насаждается, так называемый стиль, свободный от эмоциональных
отклонений.
Однако
наиболее
отличный,
экономичный,
предельно
условный
и
интернациональный язык выработался в математике, так называемая форма письменного
(графического) математического языка резко оторвалась от устной (речевой) формы того
же содержания. Только в математике можно одинаково писать и понимать какие-то
мысли, которые в устной речи друг друга совсем не понимают.
Одно из своеобразий этой ситуации заключается в том, что один и тот же студент
может понимать только одну из этих двух форм: либо устную – либо письменную.
Проблема эта возникает в процессе преподавания русского языка в нерусской аудитории,
в случае слабого владения русской речью. В этой аудитории мы имеем дело со
слушателями, которые великолепно понимают письменную форму математического
языка, то есть свободно читают формулы (на родном языке), но совсем, или почти совсем
бессильны в воспроизведении этой же мысли по-русски (на иностранном языке), то есть
понимают, что значит
, пишут, но не говорят.
Помочь студентам устно воспроизвести те математические понятия и мысли, в
которых без труда разбираются в письменной форме вот задача обучения (русскому)
языку математики. Такая работа фактически сводится к лексике и грамматике, где
написанные традиционными знаками формулы излагаются так, как принято на данном
языке. Это уже речь. Однако, как только обучаемый захочет вслух прочесть какую-то
математическую формулу почувствует, что ему надо знать термины и в ограниченном
количестве глаголы, выражающие действия.
Попробуем показать на примерах моделирование оборотов устной математической
речи.
Моделирование оборотов речи - «сложение числительных»:
Сто пятьдесят четыре плюс сорок три будет сто девяносто семь
154+43=197
Говорим: первое слагаемое 154 стоит в Именительном падеже. Второе слагаемое
43 стоит в Винительном падеже. Сумма 197 стоит в Именительном падеже.
Значит, при сложении эти числа будут стоять: первое в Именительном падеже,
второе в Винительном падеже, третье в Именительном падеже.
Формула: И.п. + В.п. = И.п
Моделирование оборотов «вычитание числительных»:
Сто пятьдесят семь минус шестьдесят два будет девяносто пять.
157-62=95
Говорим: первое (уменьшаемое) 157 стоит в Именительном падеже. Второе
(вычитаемое) 62 стоит в винительном падеже. Разность 95 стоит в Именительном падеже.
Значит, при вычитании эти числа будут стоять: первое (уменьшаемое) в
Именительном падеже, второе (вычитаемое) в Винительном падеже, третье (разность) в
Именительном падеже.
Формула: И.п. + В.п. = И.п.
«Умножение числительных»
Цифровая (знаковая) 35×28=980
Речевая (словесная) форма выражения этого же рассуждения:
Тридцать пять умножить на двадцать восемь равно девятистам восьмидесяти.
Моделирование оборотов:
Тридцать шесть умножить на четырнадцать будет пятьсот сорок.
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36×14=504
Говорим: первый множитель 36 стоит в Винительном падеже. Второй множитель
14 тоже стоит в Винительном падеже, но с предлогом на. Произведение – 504 стоит в
Именительном падеже. Значит, при умножении множители будут стоять: первый в
Винительном падеже, второй в Винительном падеже с предлогом на, произведение в
Именительном падеже.
Формула: В. п. × В. п. (на) = И. п.
Возьмем для следующего примера «деление числительных»:
Цифровая (знаковая) 99:33=3
Речевая (словесная) форма выражения этого же рассуждения:
В речевом (словесном) примере 99 стоит в Винительном падеже, число 33 стоит в
Винительном падеже. В этом примере мы использовали слово равно, число 3 стоит в
Дательном падеже.
Моделирование оборотов:
Тридцать пять разделить на семь, будет пять
35:7=5
Говорим: первое делимое – 35 стоит в Винительном падеже. Второй делитель – 7
тоже стоит в Винительном падеже, но с предлогом «на». Число 5 (частное) стоит в
Именительном падеже.
Значит, при делении, делитель и частное будут стоять: первое (делимое) в
Винительном падеже, второй (делитель) в Винительном падеже с предлогом «на», третье
(частное) в Именительном падеже.
Формула: В. п. : В. п. (на) = И .п.
Моделирование оборотов:
Половину умножим на половину.
1,2×1,2
Говорим: первый множитель «половину» стоит в Винительном падеже. Второй
множитель тоже стоит в винительном падеже, но с предлогом «на». Значит, при
умножении всегда будут стоять: первый в Винительном падеже, второй в Винительном
падеже с предлогом «на».
Формула: В. п. × В. п. (на)
Наша цель довести до минимума этот разрыв в знании студента двух – письменной
и устной форм математического языка. Наша практика доказывает и показывает нам, что
данный метод, обучению русской математической речи, приносит желаемые результаты,
когда студент, который свободно разбирается в цифровой системе математического
текста, начинает разбираться и в словесной системе этого же суждения.
Знание языка специальности (математики) формирует у обучающихся базовые
основы русского языка, а также развивает языковую и речевую компетенцию.
Литература:
1. Адамия З. К. Пособие по математическому русскому языку. – Тбилиси: Изд.
«Универсал», 2011.
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ГЕЙМІНГОВІ ПРИЙОМИ В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОГО
СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Останніми роками збільшилася кількість іноземних студентів, які отримують
медичну освіту англійською мовою. Пріоритетними для студентів-медиків англомовної
форми навчання є потреби у використанні російської / української мови для комунікації в
соціокультурній сфері, а також для успішного професійного діалогічного спілкування з
пацієнтами під час клінічної практики. Проблема полягає в тому, що згідно з навчальними
планами для викладання іноземної мови відводиться обмежена кількість годин на тиждень
протягом 4-х років. Така ситуація змушує методистів шукати прийоми і способи
інтенсифікації навчального процесу, звертатися до інтерактивних технологій: веб-квест
технологій, casestudy, педагогічної технології геймінгу.
Ігрові завдання, ділові (рольові ігри), активно розроблялися і використовувалися у
викладанні іноземних мов А. Акішиною, А. Арутюновим, С. Борзенко, Н. Журавльовою,
І. Зимьою, Л. Вишняковою, Г. Китайгородською.
Наразі психологи говорять про тотальну геймізацію (гейміфікацію) як про
активний процес, що відбувається в сучасній освітній парадигмі. Термін «гейміфікація»
був уведений до оберту у сфері педагогіки А. Новіковою. Й. Хейзинг констатував той
факт, що гра увійшла в усі сфери і види діяльності і в усі аспекти поведінки людини.
Людина, що грає – «homoludens» (Й. Хейзінг) стає головним суб'єктом епохи
інформаційних технологій. Іграми захоплюються, люблять їх як діти, так і дорослі.
Дослідники пишуть про особливу соціальну групу так званих «кідалтів» (від kid – дитина і
adult – дорослий), яка бере активну участь у комп'ютерних та мережевих іграх. У
сучасному світі гра, як світовий тренд, поширилася на всю освітню парадигму і активно
використовується методистами і педагогами-практиками з метою навчання дорослих [9].
Під педагогічною технологією геймінгу, (від англ. «game» – гра) або ігровою
педагогічною технологією розуміємо комплекс прийомів і методів в організації освітнього
процесу у формі гри. Відзначимо, що в західній дидактиці термін «гра» поступово
замінюється термінами «симуляція», «імітація». Педагогічна технологія геймінгу реалізує
модель спільної педагогічної діяльності суб’єктів навчання, підвищує інтерес до навчання,
додає цікавості й динамічності, допомагає студентам по-новому побачити себе і
партнерів, стимулює до емоційного та інтелектуального засвоєння навчального матеріалу
[7; 8].
Методисти виділяють такі різновиди ігрових завдань: інструментальні (заповнення
різних анкет, бланків, медичних карт); супровід дії словом (дії коментуються); ігризмагання (командні ігри, де ставиться мета виграти), рольові ігри, ігри-дискусії [3, с. 6-7].
Наведені різновиди ігор є основними, проте існує велика кількість гібридних форм
(наприклад, ігри-змагання, і макроетюди). Існує також класифікація ігор за аспектами
мови – аспектні ігри: фонетичні, лексичні та граматичні.
Керуючись власним досвідом викладання іноземної мови (російської / української)
студентам-медикам, відзначимо ефективність таких геймінгових прийомів: мікроетюдів (у
яких беруть участь до 4-х осіб) і макроетюдів (у яких беруть участь більше 4-х осіб). Ці
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види ігор активізують механізми мотивації, що підвищує ефективність іншомовного
спілкування [7], у нашому випадку, діалогічного мовлення. Відзначимо, що в
діалогічному медичному дискурсі комунікативні ролі учасників можуть бути
симетричними («лікар – медсестра») й асиметричними («лікар – хворий»), що обумовлено
статусом учасників інтеракції. Різні соціальні ролі втілюють нормативний образ
поведінки, очікуваної від персони, яка посідає задану соціальну позицію [2; 10], тобто має
певний соціальний статус. На думку М. Гавриленко, статус – це міра значущості
особистості [4]. Статус і соціальна роль взаємопов'язані поняття. Статус характеризує
особистість – «хто є особистість», а роль регламентує поведінку особистості (у тому числі
й комунікативну) – «що вона робить» [5].
Організація навчальної рольової гри передбачає три стадії: підготовчу, ігрову та
контролювальну. Основними цілями підготовчої стадії є ліквідація «лінгвістичного
пробілу» (за М. Давер), активне відпрацювання лексико-граматичного і мовного
матеріалу, пред'явлення і тренування мікродіалогів, ознайомлення з комунікативною
стратегією розпитування хворого. Досліджуваний контингент студентів не має лексичної
бази для професійного спілкування, тому що спеціальні предмети (анатомія, фізіологія,
пропедевтика внутрішніх хвороб та ін.) вивчаються англійською мовою. Тому
підготовчий етап потребує особливої уваги. На підготовчій стадії гри активізують
мимовільне запам'ятовування лексики, також із додатковою функцією психологічної та
емоційної розрядки. Переваги використання тандем-технології на підготовчій стадії
рольових ігор – це створення емоційно комфортної взаємодії і співпраці, підтримки
інтересу студентів протягом всього заняття, можливості активного говоріння.
На нашу думку, для одночасного включення всіх учасників комунікації в активну
роботу з різними партнерами слід використовувати синхронне говоріння в парах змінного
складу, а саме прийом «карусель», або «коло в колі» з картками – опорами. Цей прийом
ефективний, як елемент геймінгових технологій, для навчання діалогічного мовлення, що
дає можливість студентам засвоїти лексико-граматичні та мовні структури, запам'ятати
діалоги-зразки шляхом багаторазового повторення і промовляння, подолати
психологічний бар'єр і страх неуспіху в спілкуванні з новим партнером. Проаналізувавши
причини, які заважають студентам проявляти активність на заняттях іноземної мови,
психологи констатують, що основні з них – це страх зробити помилку 34,9%, виглядати
гірше за інших (33,9%) [6].
Соціальні ролі, які реалізуються студентами в діалозі-розпитуванні, впливають на
вибір сценаріїв і стратегії спілкування, на репертуар лексико-граматичних і мовних
засобів, які використовуються в усному діалогічному дискурсі. У методичній літературі
виділяється два типи комунікативних ролей: ініціатор і реагувальник. До цього можна
додати комунікативну роль експерта, який аналізує і підводить підсумки результативності
професійного спілкування. Дослідники довели, що внутрішньогрупове співробітництво,
організоване за тріадними принципам, більш продуктивне, ніж діада і «відрізняється
посиленою інформованістю, колегіальністю, контактністю й лабільністю групи» [1, с.48].
Контролювальна стадія рольової гри включає обговорення результатів виконання
професійно-комунікативної задачі, стратегії і тактики спілкування з хворими реалізуються
із залученням розвивальних мовноосвітніх технологій (дебатокомунікація, кейстехнологія, технології лінгводидактичного тестування: усне опитування та
взаємоопитування, що дозволяють студентам оцінювати результативність власних дій.
Таким чином, одним з основних переваг технології геймінгу є наближення процесу
навчання до реальної комунікативної діяльності майбутніх фахівців. Використання такої
стратегії навчання сприяє розвитку винахідливості, уміння вирішувати проблеми,
розвиває здатність проводити аналіз проблем, підвищує рівень володіння іноземною
мовою. Використання технології геймінгу в процесі навчання російської / української
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мови іноземних студентів медичного профілю дозволяє імітувати реальне професійне
спілкування. Такий спосіб інтенсифікації навчального процесу сприяє проведенню
максимально ефективної підготовки іноземних студентів-медиків до проходження
клінічної практики.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ
ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
(ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
Мова має низку функцій, що є важливими не лише з точки зору предмету
дослідження, але й у практичному використанні, зокрема їх реалізація в навчальному
процесі служить додатковим джерелом розвитку студентів. Використання виховної
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функції мови під час навчання мовлення іноземних студентів відіграє важливу роль для їх
соціальної асиміляції. Культура країни, з якої прибуває студент може відрізнятися від тих
принципів, якими керуються мешканці країни навчання, тому завдання викладачамовника задіяти всі можливі засоби впливу й розвинути не тільки мовленнєві навички й
уміння, але й загально інтелектуальний, культурний потенціал слухачів дисципліни, що
викладається.
Мета статті – добір і лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів української
мови, які містять інформацію про моральність.
Будь-яка культура ґрунтується на системі моральних цінностей, що
уможливлюють співіснування людей. Саме вони визначають етнокультурні процеси в
країні, сприяють формуванню повноцінного громадянина – частини своєї держави.
В. Лавський та О. Бойко вважають, що для визначення етнополітичних процесів країни
необхідно зважати на вплив моральних чинників, їх значущість у формуванні
етнополітичної свідомості й самосвідомості українського народу, бо, «на відміну від
чинників, які мають матеріально-емпіричну природу, моральні фактори – це духовновольовий прояв людської сутності» [3; 120].
Мораль є реалізацією загального досвіду народу і як цінність представлена в
аспекті виховної діяльності. Дібраний фразеологічний матеріал засвідчує три способи її
реалізації в українській культурі: суспільна мораль, родинна мораль і релігійна мораль,
хоча інколи їх складно розмежувати.
В. Жайворонок визначає мораль як «систему норм і принципів поведінки людей у
ставленні одне до одного та до суспільства; система норм суспільного життя,
успадкована від попередніх поколінь і освячена релігією, традицією та звичаями» [1;
375].
В. Супруненко зауважує, що діями українців керувало «звичаєве право – норми
поведінки людей, засновані на народних звичаях і досвіді предків. <…> Так
затверджувалися насамперед ті норми, які спрямовували життя в спокійне русло,
сприяли мирові й злагоді в суспільстві і в той же час виховували повагу до особистості,
свобода якої іноді ставилася вище інтересів громади» [7; 19].
Із розвитком суспільства й посиленням ролі церкви для українців вагомої ролі
набуває народна етика й мораль, пов’язана з християнськими цінностями, яка «не зазнала
суттєвих утрат навіть за часів посиленого тиску з боку офіційної ідеології» [2; 55]. Зараз,
як зауважує О. Ткаченко, Україна є полірелігійною державою, що передбачає
необхідність дотримання людьми принципів толерантності щодо різних релігій, а
«виховання українців у дусі згаданої української релігії має починатися ще зі школи,
якщо не з перших років свідомого життя, згідно з віковими можливостями і здатністю до
сприйняття її основ» [8; 49]. Натомість фразеологізми, які вербалізують ті чи ті аспекти
релігійної моралі, не називають висловлені сентенції стосовно конкретного
віросповідання, а узагальнено актуалізують уявлення про дотримання загальних
релігійних доктрин.
Репрезентація релігійного аспекту виховання в системі моральних принципів є
переосмисленням десяти заповідей Божих, визначених в Біблії (П’ятикнижжя. Вихід):
1. Я є Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене. 2. Не роби собі
кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, або на землі внизу, і що у воді під землею:
не поклоняйся їм і не служи їм. 3. Не згадуй імені Господа Бога твого даремно.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його: шість днів працюй і виконуй у них всю
роботу свою, а день сьомий – субота – для Господа Бога твого. 5. Шануй батька твого і
матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. 6. Не вбивай. 7. Не чини
перелюбу. 8. Не кради. 9. Не свідчи неправдиво проти ближнього твого. 10. Не жадай
дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані раба його, ані рабині його,
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ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби його, ані всього, що у ближнього твого.
Вочевидь, моральні релігійні закони не стільки наголошують на потребі бути
прибічником певної конфесії, скільки слугують засобом зв’язку з пращурами,
українською національною традицією – історичною спадщиною, що служить єднанню
українського народу [8; 49].
Дібрані фразеологічні одиниці, що окреслюють моральні принципи українського
народу можна поділити на ад’єктивну фразеосемантичну групу (ФСГ) «Моральний» і
дієслівну ФСГ «Відповідати вимогам моралі».
Ад’єктивна ФСГ «Моральний» – «який відповідає вимогам моралі» [5] містить
ФСР, що представляють особу чи поведінку, яка відповідає вимогам моралі.
Фразеосинонімічний ряд (ФСР) «добрий, щирий» містить одиниці, що окреслюють якості
людини, яка «1. Доброзичливо, приязно, чуйно ставиться до людей; // є привітним,
лагідним, чуйним у взаєминах; 2. Для якого характерна взаємна прихильність, симпатія,
близькість; 3. Який приносить добро, задоволення, радість і т. ін.; // корисний, потрібний,
в основі якого лежить бажання добра кому-небудь; // в якому виражається прихильність,
співчуття, доброзичливе, шанобливе ставлення, повага до людей; // який подобається,
схвалюється; вартий наслідування; // який свідчить про безтурботний, веселий стан
людини» [5]. Тобто ряд узагальнено окреслює своєрідний виховний моральний ідеал
людини й складається із 7 ФО зі взаємозамінними словами-компонентами серце й душа як
місцем, де, за уявленнями українців, концентруються моральні чесноти людини, що
сприяє актуалізації значення фразеологізмів: широка душа (широке серце) – «хто-небудь
чуйний, щедрий, щирий» [6; 229]; м’який серцем, велике серце (душа), відкрите серце
(душа); щира (золота) душа (щире, золоте, серце) – «чесна, відверта, щедра,
доброзичлива людина» [6; 229]; добре серце (душа), відкрита (розкрита) душа – «хтонебудь прихильно, щиро ставиться до кого-небудь; хто-небудь чулий, чуйний до чогось»
[6, 225]; доброї волі: Подруги в Уляні душі не чули. Любили в Уляні щиру душу, добре серце
(Панас Мирний). Тож ФО із семою ‘добрий, щирий’ містять диференційні семи ‘чуйний’,
‘чулий’, ‘щедрий’, ‘відвертий’, ‘чесний’, ‘прихильний у ставленні до кого-небудь’ тощо.
Таким чином нечисленний ФСР окреслює етнокультурні уявлення українців про якості,
притаманні людині, яка відповідає моральним і релігійним нормам (слова-компоненти
душа, серце): Там [в Україні] найдете щире серце І слово ласкаве (Т. Шевченко).
ФСР «який має твердий характер» окреслює соціальну специфіку визначення
морально-психічних особливостей людини за її поведінкою і містить такі ФО: твердий
горішок, тверда рука, не з клоччя, які вказують на ознаки особи, що має сильну волю,
уміє відстоювати власну позицію, наполегливу й завзяту, що високо цінується
українцями та стає потенційною метою для виховання в дитині, оскільки «ідеалом
українського етносу є активна життєва позиція й вольовий, сильний характер чоловіка»
[4; 126]: Старшина розсердився. Вони затялися – і він не з клоччя. Най же копають
окопи, коли охота, та ночують у «холодній» (М. Коцюбинський).
ФСР «сміливий» – «1. який не знає страху, не боїться небезпеки; відважний,
хоробрий; 2. який не боїться труднощів, невдач, перешкод, рішучий; 3. небоязкий,
несоромливий у поводженні з іншими; 4. який різко виділяється серед інших» [5] –
містить 11 ФО: не з полохливого десятка, море по коліна, з живчиком та з перчиком,
мати серце з перцем, і вогонь і в воду, чортові не брат, сам чорт не брат, не з заячого
пуху, не з полохливих, душа не з лопуцька, не здригнеться рука: Я люблю, щоб дівчина
була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем, – сказав Карпо (І. Нечуй-Левицький).
Зауважимо, що наявні фразеологізми не називають ці ознаки як сталі, і це дозволяє
розглядати їх як такі, що можуть бути розвиненими в процесі виховання чи
самовиховання, що мотивовано семою ‘який виділяється серед інших’: Верховодив
[Федя] над усіма хлопчаками.., які йшли за своїм отаманом у вогонь і у воду (А. Дімаров)
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– позитивний приклад сприяв набуттю сміливості іншими дітьми.
Наведені одиниці реалізують позитивне значення й указують своєю цілісною
семантикою на виняткові риси, які подекуди розходяться з християнським кодексом
благочестя, що маніфестує потребу покори, терпіння й смирення, пов’язаних з уявленням
про притаманний людині постійний страх смерті. Це актуалізовано семою ‘не боятися
небезпеки’: Нi, – мiркував вiн, – у неї самої не здригнеться рука вiдiбрати собi життя,
коли той час прийде; я в цьому певний; так навiщо ж завчасу вкорочувати їй це
життя? (М. Старицький).
ФСР «сумирний» є своєрідною противагою попередньому ряду й містить 12 ФО,
які актуалізують уявлення про сумирність, стриманість і покору людини як моральну
чесноту: свята наївність, і води не замутить, боже теля, покірне теля, мотузки можна
сукати, мухи не зачепить, хоч свічки ліпи, хоч на хвіст наступи, хоч до рани клади,
валаамова ослиця, хоч мички мич, лицар печального образу, з м’якого тіста: Жінка в
нього така тиха, що і води не замутить (М. Стельмах).
За релігійними канонами, смирення й покора виступають найвищими чеснотами,
але мовлення фіксує реалізацію у ФО цього ряду додаткові відтінки значення, які
вказують на те, що українцями відповідні чесноти інколи сприймаються негативно або,
подекуди, іронічно. У контексті відповідні одиниці можуть бути експілкаторами уявлень
про наївність, нерішучість, безвольність, пасивність тощо: Це на перший погляд Максим
здається таким, якому хоч на хвіст наступи, а насправді за його нібито флегматичною
зовнішністю криється людина залізної волі, рішучого характеру (З журналу).
З огляду на дібраний матеріал можемо стверджувати, що в українському
суспільстві високоморальною вважали добру, щиру, порядну, сумирну, сміливу з
твердим характером людину, яка керувалася серцем і совістю. Ці якості є складовими
морального виховного ідеалу українців.
Дієслівна ФСГ «Відповідати вимогам моралі» містить у собі 3 ФСР, які
корелюють із релігійним (ФСР «бути чесним», «бути стриманим» і «бути щедрим») і
соціальним (ФСР «жити в родині») аспектами моралі.
ФСР «бути добрим, чесним» корелює з ФСР «добрий, щирий» ад’єктивної ФСГ
«Моральний» й актуалізує зв’язок чеснот із релігійною мораллю, що доводить наявність
слів-компонентів Бог, Христос як праобразу морального ідеалу людини: мати душу
(серце), мати м’яке серце, мати Бога в серці, мати Христа в душі: – Не хочу я краденого
добра. Я Бога маю в серці (І. Нечуй-Левицький).
ФСР «бути стриманим» об’єктивує необхідність дотримуватися психічної
рівноваги, душевного спокою, самоконтролю: володіти собою – «триматися
врівноважено й спокійно; уміти стримуватися» [6; 122]; взяти себе в руки – «оволодіти
своїми почуттями, заспокоюватися» [6; 43]; тримати себе (нерви) в руках – «стримувати
свої почуття, намагатися бути спокійним; володіти собою в незвичайній, складній
ситуації» [6; 721]: Пиши мені хоч по кілька слів щодня, а то я забуду свою обіцянку
держати себе в руках і зовсім скисну (М. Коцюбинський). Внутрішня форма цих ФО
реалізує уявлення про самообмеження, до якого вдається індивідуум, щоб зберегти
почуття й емоції в нейтральному стані.
ФСР «бути щедрим» є антонімічним до ФСР «жадібний» і репрезентований ФО
ділитися останнім, ділитися останнім шматком (хліба) – «виявляти співчуття, доброту,
людяність у ставленні до когось»: Брати завжди жили дружно: в біді ділилися останнім
(З усн. мовлення).
Уявлення про родинну мораль окреслюють одиниці, які фіксують традиції
українського народу щодо співіснування в родині. Такий аспект вербалізовано ФСР
«жити в родині», який є гіперо-гіпонімічним утворенням і містить 2 фразеосинонімічні
мікрогрупи (ФСМГ).
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ФСМГ «співіснувати»: коротати (калатати, скалатати) вік, пуд солі з’їсти,
ділити хліб-сіль, продавати хатню моркву. Одиниці, що входять до складу цієї групи,
відображають як позитивні моменти сімейного життя, так і випробування, труднощі.
Наприклад, хатня морква – «сварка між чоловіком і дружиною» [6; 406]: А там [на
базарі] купами капуста, буряки, морква городина, – а хатньої [моркви] наші жінки не
продають, держать про нужду, на нашу голову! (Г. Квітка-Основ’яненко). ФСМГ «мати
дружні взаємини в родині»: прирости до серця, носити на руках, водою не розлити, душа
в душу, як брат з сестрою, як одна душа, їден дух: «І щоб жили ви з Настею, як
голуб’ята, душа в душу, щоб наша єдина донечка нас, старих, тішила…» (З. Тулуб).
Компонентний склад названих одиниць актуалізує значення єдності людей, тобто родина
маніфестується як єдине неподільне, навіть фізично, ціле (прирости, не розлити, їден).
Використання дібраного фразеологічного матеріалу на позначення моральності й
детальний лінгвокультурологічний коментар сприятиме не тільки урізноманітненню
занять з української мови як іноземної й реалізації культурологічного компонента, але й
дасть можливість студентам-іноземцям глибше зрозуміти душу українського народу.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ
В сучасній методиці виокремлюють письмо та письмове мовлення. Письмове
мовлення розглядається науковцями як засіб та, власне, як ціль навчання. У відповідності
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до принципу коммунікативності домінуюча перевага залишається за навичками та
вміннями усного мовлення як основної цілі навчання, вправи у говорінні та аудіюванні
домінують серед усіх, а письмо та письмові вправи використовуються як методичний
прийом, що закріплює навички усного мовлення.
Письмо, яке є присутнім з перших занять та яке є необхідним як підкріплення
опанування усного матеріалу, являє собою навички запису звуків, слів, словосполучень та
фраз, запису речень на невеликих текстів (в тому числі фонетичні та словарні диктанти),
письмове виконання вправ до викладу, конспекту та твору. Елементарні навички належать
до поняття «техніка письма», в той час як написання викладу,конспекту чи твору
базується на сформованості вмінь письмового мовлення. На формування вмінь
письмового мовлення спрямовані такі вправи як вільні диктанти (завданням для студентів
виступає пошук та виклад основної думки текстового фрагменту), письмові відповіді на
запитання за текстом або за темою, розгорнуті відповіді на окремі питання, а також
виклад, виклад зі складанням закінчення або продовження тексту. Головною метою
великої роботи з опанування письмового мовлення залишається підготовка до складання
власного конспекту лекцій за спеціальністю, підготовка до складання рефератів, анотацій
та наукових кваліфікаційних робіт на старших курсах навчання.
Розвиток навичок та вмінь письмового мовлення
здійснюється у тісному
взаємозв’язку з іншими видами мовленнєвої діяльності та має певні специфічні
властивості. Так письмове мовлення базується на усвідомленому аналізу звукового складу
слів, має опосередкований мовленнєвий контакт зі співрозмовником та немає проміжного
зворотного зв’язку, але має певну необмеженість у часі здійснення. В порівнянні з
говорінням письмове мовлення має більшу впорядкованість у структуруванні мовлення,
більше розгорнення та аргументованість, більшу нормативність у граматичному
оформленні та вибору лексичних засобів. На відміну від говоріння письмове мовлення має
більш чисельну кількість використання синтаксичних засобів для виразності мовлення [4 ,
с. 158]
В умовах навчального процесу домінування окремих видів мовлення на
початковому етапі вивчення іноземної мови закріплюється на заняттях таким чином:
аудіювання – письмо; аудіювання – письмо – говоріння, а під час складання іспиту письмо
– говоріння [2 , с. 3]. Тому використання письмових робіт у якості контролюючих для
перевірки рівня сформованості вмінь аудіювання та читання закріплено у програмних
стандартах до вимог рівня комунікативної компетенції цих видів мовленнєвої діяльності.
Сучасний стан розвитку системи професійної освіти характеризується
впровадженням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, засобів та форм
навчання, кінцевою метою чого є підвищення результативності мовної підготовки як
частини загальної освітньої програми. Е.Г. Азімов визначає дані технології як
«совокупность методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных
с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования
информации [1 , с. 324]». Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення
проблем навчання аудіювання та письма як видів мовленнєвої діяльності з використанням
засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
Метою дослідження є виявлення методичних засад поєднання лінгводидактичних
вимог до традиційних навчальних матеріалів та специфічних вимог до комп’ютерних
засобів навчання іноземних студентів письмового мовлення на початковому етапі
вивчення нерідної мови.
Актуальним напрямком нашої роботи є створення комп’ютерних навчальних
програм з навчання письмового мовлення, а саме складання викладу. Існують специфічні
вимоги до комп’ютерних засобів навчання, серед яких визначено, в першу чергу, їх
інтерактивність. Процес комунікації набуває інтерактивного характеру внаслідок обміну
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інформацією між учасниками та їх сумісної діяльності. Взаємодія «комп’ютер - студент»
відбувається під час виконання останнім навчальних завдань та вправ у відповідності до
покрокових інструкцій комп’ютера. Особливість такого діалогу полягає в забезпеченні
одночасній взаємодії студента з навчальним змістом, викладачем та технічним засобом.
Функції викладача реалізуються комп’ютером у формулюванні цілей, коригуванні дій
студента, визначенні результатів діалогічної діяльності. Діалог набуває багаторівневого
характеру внаслідок контакту як з операційною системою, в цілому з програмою та
окремими навчальними завданнями. Активна роль студента в процесі взаємодії визначає
послідовність та подовженість роботи, прийняття рішення щодо доцільности
використання данного програмного забезпечення особисто тощо. Можна визначити як
провідний інтерактивний характер даного типу комунікації, що відповідає назві інтеракції
[3, с. 31].
Інша особливість такого типу навчальних матеріалів є їх мультимедійність –
використання засобів навчання, що презентуються комплексом різних типів інформації та
орієнтовані на включення всіх каналів сприйняття студентом одночасно графічної,
візуальної, аудіальної інформації. Але одночасність нами розглядається як можливість
обирати тип інформації для презентації навчального змісту в залежності від доцільності та
методичних завдань, у відповідності до типу активного користувача – студента.
Комбінування типів інформації у презентації спрямовується на прискорення її
сприйняття та розширює навчальні можливості. Комплексна презентація різних типів
інформації дозволяє показати динаміку того чи іншого мовного матеріалу, що не властиво
надрукованим посібникам, які демонструють кінцевий результат (наприклад, мовленнєві
зразки – моделі висловлювань у відповідній ситуації: у підручнику чи посібнику може
бути представлене як запитання – відповідь, а динаміку змінювання мовної форми від
початкової до кінцевої можна презентувати за допомогою відповідної анімації).
Методичні можливості полягають у створенні навчальних матеріалів нового типу
за допомогою комп’ютерних програм на відміну від їх простого механічного поєднання.
Такий комплекс адаптує системи до змін функціонування в залежності від умов роботи та
визначається як засоби індивідуалізації навчання. Враховуючи особливості мовної
підготовки студента, викладач використовує комп’ютерне забезпечення у якості
педагогічного супроводу.
Іншим фактором є нелінійність представлення навчального матеріалу. Нелінійність
передбачає прихованість від користувача наступних завдань, змісту, до моменту
закінчення їм виконання попереднього. Ознайомлення з інформацією затримується,
мотивуючи до подальшого виконання завдань, ретельного вивчення навчальних
матеріалів, виконання певних операцій за змістом, унеможливлюючи, на відміну від
надрукованих матеріалів, попереднє пролистування сторінок.
В класифікаційній системі запропоновані матеріали можна віднести до
комп’ютерних засобів навчання, створених за допомогою прикладних допоміжних
програм. Відповідно до цієї класифікації вони набувають статусу навчальних за
змістовно-структурним параметром: включення етапів презентації, тренування, контролю
при роботі з матеріалом. Так, на етапі презентації проводиться робота з формування
первинних навичок фонетичного, лексичного, граматичного характеру, яка націлена на
зняття мовних труднощів. Етап тренування націлений на формування на основі цих
навичок мовленнєвих вмінь. Контроль перевіряє рівень сформованості мовленнєвих
вмінь та його коригування.
Незалежно від того, що для розробки навчальних матеріалів нами обрану програму,
яку традиційно відносять до допоміжних, однією з переваг Power Point вважаємо
доступність: програма входить до складу стандартного пакету офісних програм та
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встановлена на більшості комп’ютерів, потребує володіння нею на рівні користувача як
для викладача, так і для студента.
Посильність сприйняття граматичних явищ забезпечується в опануванні мовного
матеріалу в інших видах мовленнєвої діяльності: говорінні, читанні, письмі під час
попередніх занять. Кількість нових лексичних одиниць відповідає програмним
нормативам та складає на цьому етапі 1-1,5 відсотки. Семантизація нових лексичних
явищ відбувається за допомогою наочних зразків, а виконання перед текстових вправ
знімає труднощі усного сприйняття.
Тексти не включають нові граматичні явища, складені виключно на вивченому та
відпрацьованому граматичному матеріалі. Так, граматичні моделі окремих фраз
повторюють вивчений на інших заняттях матеріал та не ускладнюють сприйняття.
Інтонаційна будова, виокремлення інтонаційного центру висловлювань відповідає
опанованим конструкціям. Кількість слів у окремій фразі не перевищує 5-6 одиниць.
Отже, заняття націлене на навчанні власне аудіювання з подальшим письмовим
викладом.
Передтекстові завдання включають тип вправ, що має назву в методиці «снежный
ком». Для виконання вправ обрані найбільш значущі у змістовному плані висловлювання
та висловлювання з ускладненою структурою (ключові фрази та фрази, що включають
нові лексичні одиниці). Порядок розширення має характер від нового до знайомого. Це
означає що на початку роботи з фразою, яка покроково доповнюється новими одиницями,
обирається рематичний компонент. Кінцевим продуктом засвоєння є комунікативний
фрагмент, що дорівнює окремій фразі та являє собою мінімалізовану одиницю
сприйняття. Завдання вправи полягає в формуванні вмінь виокремлення цієї одиниці з
мовленнєвого потоку та в поєднанні її з певним смислом внаслідок привласнення
студентом її до мовного досвіду – переведення її сприйняття з рівня оперативної пам’яті
на рівень довгострокової пам’яті.
Після прослуховування студенту пропонується письмово дати назву текстовим
фрагментам, всьому тексту, письмово відтворити послідовність тексту з опорою на
наочність. Інше завдання пропонує студентові заповнити пробіли у графічному ключі,
виконати тест на поняття детальної інформації. Ці завдання використані для перевірки
повноти та глибини сприйняття. Результати цих завдань можна використовувати як засоби
контролю не тільки аудіювання, а й письмового мовлення. Кількість прослуховувань, одне
чи два, залежить від кінцевої мети заняття. Останнім завданням пропонується письмове
відтворення тексту, складання власного подібного за змістом тексту в письмовій формі.
Висновки. В процесі комплексного навчання видів мовленнєвої діяльності
студентів-початківців важливе місце посідає проблема результативності усного
сприйняття навіть адаптованих текстів. Для вирішення означеної проблеми доцільним є
використання мультимедійних навчальних програм, що дозволяє дотримуватися
послідовності у формування мовленнєвих вмінь за рахунок нелінійності презентації
навчальних матеріалів з метою поступового зняття мовних труднощів, комплексної
презентації різних типів інформації як з метою відтворення динаміки різноманітних за
ступенем складності мовних явищ, так і з метою розвитку мовленнєвих механізмів тощо.
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CREATIVE THINKING AS AN ENHANCING LEARNERS'
COGNITIVE ACTIVITY FACTOR
Creativity is a term used today everywhere. And what is creativity? What do we mean
when we use this term. This concept has become widespread in various fields of contemporary
culture: in business, politics, science, contemporary art. Modern dictionaries interpret
"creativity" as the creative ability of an individual, characterized by a readiness to produce
fundamentally new ideas; the ability to come up with new ones that deviate from traditional or
accepted thinking patterns and are part of the structure. In modern society, in various fields of
professional activity, creativity is one of the leading factors in a person's success.
Currently, there are many approaches, trends and theories of creativity due to the lack of
a single and clearly defined definition of this category. Creativity is seen as "the complete
opposite of template thinking, leads away from banal ideas and boring, familiar look at things,
gives birth to original solutions" [1, p. 61].
Creativity is the creative potential of personality, its creative abilities, which are
manifested not only in the original products of activity, but also in thinking, feelings and
communication with other people. The creative personality is usually distinguished by interest
and increased sensitivity to everything complex, unusual, openness to the new. It is characterized
by plasticity, is an independent factor of giftedness and does not necessarily correlate with the
level of intelligence of the individual and the success of its education.
As criteria of creativity it is expedient to consider a complex of certain properties of
intellectual activity: 1) speed (the number of ideas that arose during a certain time unit);
2) originality (the ability to produce " a unique ideas" that differ from conventional, typical
answers); 3) receptiveness (the ability to sense unusual details, contradictions and uncertainties,
as well as the readiness to move flexibly and quickly from one idea to another); 4) metaphorical
(readiness to work in a fantastic, "impossible" context, a tendency to use symbolic, associative
means to express one's thoughts, as well as the ability to see the difficult in the simple, and
simple in the difficult).
Among the conditions that stimulate the development of creative thinking, scientists
highlight the following:
- situations of incompleteness or openness, as opposed to firmly defined and strictly
controlled ones;
- permission to ask questions and to encourage more questions;
- promoting responsibility and independence;
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- accentuation of independent developments, observations, feelings, generalizations;
- attention to the interests of children by adults and peers”[3, p.360].
Creative training is a creative process, as a result of which it is possible to create subjects
of educational activity of products, characterized by novelty, independence and originality of
decisions, that is, an activity capable of satisfying the need for personality in self-development
and creative expression, aimed at increasing the students level of motivation and emotions.
“The main task of creative learning is to discover the creative potential and transform the
personality into an active and creative person and in relation to studying at the university - to
acquire a student of his creative personality. To do this, it is necessary to teach the student not
only to acquire knowledge, but to think independently and creatively, to generate new ideas, to
have his own judgment, to be able to argue and defend its in discussions, to make non-standard
decisions, to demonstrate the ability and willingness to apply creative qualities in practice»[2,
p. 152].
Each student's development of creativity is individual. To develop creative thinking
means to form and refine mental operations: analysis, synthesis, comparison and generalization,
classification, planning, abstraction, and to possess such characteristics of thinking as criticality,
depth, flexibility, breadth, speed, variability, and also to develop different content knowledge
imagination.
It is the presence of these qualities that allows students to easily master the disciplines,
and is also a necessary component of their future professional activity. Solving creative tasks
gives students the ability to develop competence, empathy, the ability to make contacts and
without loss to allow for possible conflict situations in their professional activities, the ability to
quickly respond to changing conditions and find adequate ways to get out of a particular
professional or life situations.
According to foreign authors, the theoretical basis of such learning can be the theory of
creativity, in the framework of which "12 learning strategies for creativity" are developed: 1) to
be an example for imitation: the one who teaches creativity must find the source of creativity in
himself; 2) to encourage doubts that arise in relation to generally accepted assumptions and
assumptions to teach everyone to learn things and situations that should be in a doubt; 3) decide
to make mistakes, because the fear of making mistakes leads to the fear of taking risks, thinking
independently; 4) encourage reasonable risk: creative personalities must take risks as they pave
the way for newcomers to the past; 5) include sections in the curriculum that would allow
students to demonstrate their creativity, test the material so that students have the opportunity to
apply and demonstrate their creative potential, well, if the tasks begin with words: suppose,
make, invent, propose a hypothesis; 6) Encourage the ability to find, formulate and redefine a
problem, as the ability to make choices is a skill that you also need to master; 7) encourage and
reward creative ideas and creative output as students are extremely sensitive to what the teacher
values; 8) provide time for creative thinking, as creativity is a process that takes time and
imagined effort; 9) encourage tolerance for uncertainty and incomprehensibility: when there is a
lack of time or an opportunity to "endure" a period of uncertainty, the ideas that emerge are
usually premature and suboptimal; 10) prepare for the obstacles encountered in the path of the
creative personality: creativity is not only the ability to think creatively, but also the ability not to
give up; 11) to stimulate further development, to convey to the students the idea: there is no end
in creativity; 12) to find a correspondence between the creative personality and the environment,
to prepare students for what they must either find, or to create by themselves the conditions
under which their creative talents would be encouraged [4, p.78].
The process of forming students' experience of creative thinking consists in purposeful
interaction, co-creation of the teacher and students in adequate specially organized conditions
with the use of necessary mechanisms, forms and methods of organizing lessons.
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Forms and methods of organizing lessons are used in the complex and depend on the
tasks of a particular stage of formation.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЧЕРЕЗ ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ (НА
ПРИМЕРЕ ТОЛКОВАНИЯ ЛЕКСЕМ LADY/LORD/GENTLEMAN)
Язык как зеркало культуры отражает реальный мир , общественное самосознание
народа и его национальный характер. Язык способствует тому, что культура может быть
как средством общения, так и средством разобщения людей.
Как известно, В. фон Гумбольдта применил диалектический метод к анализу языка,
в соответствии с которым мир рассматривается в развитии как противоречивое единство
противоположностей, как целое, как система. Его идея о том, что каждый язык в
неразрывном единстве с сознанием, создает субъективный образ объективного мира
использовалась неогумбольдтианцами. В 30-х годах XX века неогумбольдтианец Л.
Вайсгербер, вводит в употребление термин «языковая картина мира» (далее ЯКМ)
(sprachliches Weltbild), отмечая, что в языке конкретного сообщества живет и воздействует
духовное содержание, сокровище знаний, которое по праву называют картиной мира
конкретного языка [2].
Необходимость понимания определенных национально специфических понятий в
той или иной ЯКМ не вызывает сомнения, а фиксаторами определенных понятий и реалий
являются словари. Особый статус имеют аутентичные словари. Как отмечает О.А.
Корнилов: «Одноязычный словарь фактически является средством идентификации ЯКМ,
существующих в сознании отдельных языковых личностей, с всегда превосходящей их по
объему и качеству обобщенной ЯКМ национального языка, существующей абстрактно в
коллективном языковом сознании» [2, c. 303].
В данном исследовании на примере анализа словарных значений столь важных для
англичан лексем –lady/lord/gentleman- предпринята попытка рассмотреть насколько важно
обращение к одноязычным толковым словарям для тех, кто стремится не просто выучить
то или иное слово, но и через него глубже понять культура народа, говорящего на данном
языке.
По верному суждению Н.А. Красавского, «словарная статья… является достаточно
надежным способом получения как обширной лингвистической, так и общекультурной
(пусть и в миниатюре) информации» [3, c. 136].
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Самым верным будет обращение к трактовке данных лексем я фундаментальном
академическом словаре – Oxford English Dictionary (OED) издательства Oxford University
Press (at the Clarendon)(1933) и его версии онлайн. Cловарные статьи данного издания
содержат не только орфоэпические, орфографические данные, стилистические пометы,
указание источников заимствования, дефиниции лексического значения слова, но и
представляют английскую языковую картину мира через ее фрагменты – отдельные слова
и их значения.
Толковые словари – шкатулки, хранящие универсальные и национальноспецифических
лексемы. Обратимся к словарным толкованиям национальноспецифических лексем lady/lord/ gentleman.
В словарной статье OED lady дано 17 ЛСВ значений лексемы. Помимо этого, в
отдельные словарные статьи выделены более десятка других частей речи, например,
глагол lady и ряд сложных слов и словосочетаний. Практически каждое из них, включая
оттенок значения, употребление, фразеологическую единицу, иллюстрируется цитатами
из памятников литературы и/или исторических рукописей.
«I – As a designation of woman - «как определение женщины» (здесь и далее перевод
мой – Г.Б.) [OED]
Обобщенное значение детализируется подстатьями, из которых можно узнать какие
роли исполняла женщина в Англии разных исторических периодов, а именно:
«1.A mistress in relation to servants or slaves; the female head of a house hold («госпожа
для прислуги и рабов»).
2. A woman who rules over subjects, or to whom obedience or feudal homage is due; the
female designation corresponding to lord «женщина, управляющая хозяйством, на которой
ответственность за феодальный дом и хозяйство; определение женщины в паре с лордом»
[OED].
В следующем толковании запечетлена страничка истории страны: «В
древнеанглийском слово использовалось для обозначения супруги короля в Уэссексе, а
позднее в Англии.» [OED] сопровождается
пометами «сейчас поэтич. или
высокопарное». Зафиксированные в статье употребления с указанием географического
ареала использования данной лексемы придают ей национальную коннотацию.
Полисемантический
характер
рассматриваемой
лексемы
предстает
в
зафиксированных словарем переносном и фигуральном значениях. Так, например:
«c) A woman who is the object of chivalrous devotion; a mistress, lady-love
(« женщина, которая является объектом для рыцарского обожания; возлюбленная»).
[OED]
В словаре присутствует подстатья, толкование значения в которой дается в
религиозном и духовном контексте. Например: «3- spec.(спец.) The Virgin Mary [Дева
Мария] (Обычно Наша Дева = лат. Наша Богородица и эквиваленты во всех европейских
языках) Бремя Богородицы: беременность» [OED].
Интересно, что лексема lady входит в названия религиозных праздников и
наименование образов святой Девы Марии: «Благовещение; Госпожа жатвы, Успение
Богородицы, [Богородица], а также устар. «Образ девы Марии» [OED].
Естественно, что определение женщины связано с ее социальным положением, это
видно из следующего толкования: «Женщина высшего положения в обществе или та,
название положения которой по соглашению или из куртуазности добавляется в
обращении к ней» [OED].
Словарная статья реализует не только когнитивную, но и лингвокультурную
функцию, что позволяет установить диахроническую реконструкцию слова и его
этимологические отсылки. Лексема lord может рассматриваться как гендерная оппозиция
lady. В этимологическом словаре это сходство отмечается как происходящее от общих
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германских корней слов. Так трактуется этимология лексемы: lord (n.) mid-13c., laverd,
loverd, from Old English hlaford "master of a household, ruler, feudal lord, superior; husband,"
also "God," translating Latin dominus, Greek kyrios in the New Testament, Hebrew yahweh in
the Old (though Old English dryhten was more frequent). Old English hlaford is a contraction of
earlier hlafweard, literally "one who guards the loaves," from hlaf "bread, loaf" (see loaf (n.)) +
weard "keeper, guardian" (from PIE root *wer- (3) "perceive, watch out for") (ED).
Приведем словарное толкование этимологии lady (n.): c. 1200, lafdi, lavede, from Old
English hlæfdige (Northumbrian hlafdia, Mercian hlafdie), "mistress of a household, wife of a
lord," apparently literally "one who kneads bread," from hlaf "bread" (see loaf (n.)) + -dige
"maid," which is related to dæge "maker of dough" (which is the first element in dairy; see dey
(n.1)). Also compare lord (n.)). Century Dictionary finds this etymology "improbable," and OED
rates it "not very plausible with regard to sense," but no one seems to have a better explanation.
(ED).
В толковых словарях найдено около 12-ти различных дефиниций существительного
lord, а также образованных от него других частей речи и идиом, напр.: лицо, имеющее
власть, контроль или власть над другими; хозяин, вождь или правитель; лицо, которое
осуществляет определённые полномочия, имеет имущественные права; собственник
земли, домов и т. д.; феодал, землевладелец; титулованный дворянин или пэр…[6].
Две первых рассмотренных лексемы - германского происхождения. Рассмотрим
значение лексемы gentleman: gentleman (n.)c. 1200, perhaps mid-12c., "well-born man, man
of good family or birth," also extended to Roman patricians and ancient Greek aristocrats, from
gentle + man (n.); the compound probably is modeled on Old French gentilhomme (the English
gentleman itself was borrowed into French in 18c.) (OED).Первое, данное в статье
определение толкуется в 4 подстатьях: gentleman - 1 - а) «человек
знатного
(благородного) происхождения или тот, у кого есть геральдический статус по родовитому
рождению; возможно, тот, кто носит оружие, хотя и не имеет ранга во дворянстве; также
применяется к человеку, который знатен, но ранг его не определен. Сейчас, главным
образом, историческое». Т.о., первоначально джентльмен появляется для обозначения
знатности (благородства) происхождения. Корень слова имеет отношение к понятию
gentry – «ранг по рождению (редко в нейтральном смысле)». b) качество ранга
джентльмен;c) то, что характеризует джентльмена - отточенные манеры, хорошее
воспитание куртуазность, благородство; пример благородных действий; дана помета:
«используется в более или менее буквальном значении как дополнительное определение
члена определенного общества или профессии…Сейчас употребляется редко».d) стиль
одежды, характерной для людей определенного круга, мода и т.д.
В толковании следующих подстатей отмечается стилистически окрашенное
использование рассматриваемой лексемы. Обратимся к тексту словарной статьи:
«2) люди благородного рождения и воспитания, класс, к которому в современном
английском принадлежат люди ниже дворянства;
3) ироническое обозначение людей в игривой манере, часто выступает как
прилагательное;
4) прилагательное – gentry-man – state, Gentry fashioned, gentry-cive, mort thieves (
сленг)».
В словаре приводится первое упоминание лексемы gentleman – в тексте 1297 года:
“Gentil men pat he vond in proson eu ydo.. he pozte hom out also…»
К этому разделу статьи дана подстатья, в которой
поясняется: gentleman
«прибавляется к имени человека как индикатор его ранга, часто в сокращении»
(приведенные примеры – с 1425 года)
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Второе определение имеет пометку «спец.». Здесь gentleman – «человек знатного
рождения, который владеет домом суверена или другого человека высокого звания, часто
с добавлением какого-либо эпитета».
Второе определение слова в данной статье тоже состоит из нескольких подстатей :
«А - человек знатного рождения, титул, который применим к принадлежащему к семье
короля или другого человек высокого ранга, часто с добавлением определяющего
термина, например, ожидающий в приемной короля или в королевской часовне и т.д.
В – «джентльмен – пенсионер, сейчас - один из 40 джентльменов, которые служат
охранниками или телохранителяит королевской особы по торжественным случаям».
«С - офицеры королевского почетного эскорта – джентльмен, принадлежащий ко
двору и не имеющий особых обязанностей (редко), неработающий человек»
Третье значение: gentleman – «человек, у которого не только знатное рождение, но и
соответствующие достойные качества и поведение, в общем, человек с рыцарскими и
возвышенными чувствами. В этом смысле термин часто определяется ссылкой на слово –
gentle (благородный).
Первое упоминание лексемы в этом значении из произведения Чосера. (1386). За
ним следует одиннадцать цитат-примеров – вплоть до 1894 г. (последний - из газеты
«Дейли Ньюз»).
4 значение: А – gentleman – это человек высшего положения в обществе или
который ведет подобный образ жизни; часто тот, чьи средства позволяют ему не
работать, не торговать, богатый человек и предающийся безделью. Используется в
последнее время как более куртуазный синоним к слову « мужчина, без отношения к его
социальному положению (см. также отличный джентльмен). Примеры даны с 1583 года
(семь примеров, последний из газеты Дейли Ньюз) 4-В - вежливое обращение к компании
мужчин любого ранга соответствует Сэр в единств. числе. Первый пример – из
знаменитого романа английского писателя Возрождения Д.Лили «Эвфуэс» (1578),
последний - из письма 1897 леди Генри (всего здесь дано восемь иллюстративных
примеров) 4- С - юридические документы содержат упоминание в значении социально
значимой персоны, у которого нет определенных занятий или профессии. Примеры
почерпнуты из газеты «Дейли Телеграф» 1862 г.4- D - шутливо – быть джентльменом - не
работать вообще.
Пятое значение указывает на то, что слово «джентльмен» может использоваться
пренебрежительно или юмористически. Такое значение появляется в 19 веке, что
подкреплено соответствующими текстами того времени. Фиксация иронического
употребления слова «джентльмен» кажется особенно важным, тем более, что это
употребление распространяется в эпоху викторианства, в период кодификации понятия
джентльменства. Тем самым констатируется потенциальная амбивалентность
(положительного/отрицательного смысла) данного слова.
Связь значения с экстралингвистическими факторами действительности в Англии, с
изменением статуса лексем lady\lord\gentleman с приобретением каждым их этих слов
стилистических оттенков, с изменением коннотации, расширением лексического значения
позволяет подчеркнуть их особую национальную специфику. «Следствием влияния
культурно-исторического фактора на формирование значения слова является обретение
словами функции стереотипов национальной культуры» [7]. Толкование значений
национально-специфических лексем в лексикографических источниках, в частности в
OED позволяют не только узнать этимологию, структуру, но и лучше понять реалии
английской языковой картины мира.
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ОБРАЗОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ И ТРУДНОСТИ
ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
Последние несколько лет привнесли определенные новации в процесс обучения в
Украине иностранных граждан. Имеется в виду применение в качестве языка обучения в
ЗВО Украины не только украинского/русского языка, как традиционно было ранее, но и
английского. Несмотря на долгие дискуссии и высказываемые
сомнения,
предшествовавшие внедрению обучения студентов-иностранцев на английском языке,
данная тенденция приняла достаточно устойчивый характер. И если раньше мы давали
скептические оценки этому виду обучения [1; 2], то сейчас можно с уверенностью сказать,
что это направление полностью состоялось. И, судя по всему, этот вид обучения
достаточно долго будет являться неотъемлемой частью вузовского образования в нашей
стране.
При этом в данный процесс вовлечены не только студенты из «англоязычных»
стран, то есть из тех, где английский язык достаточно активно используется в различных
сферах (Индия, Нигерия, Непал, Маврикий, Египет и другие), но и студенты и аспиранты
из государств, в которых он менее распространен. Более того, в настоящее время на
некоторых подготовительных факультетах вместо украинского или русского проводится
изучение английского языка теми иностранными студентами, которые не владеют или
недостаточно хорошо владеют английским языком. Например, в Харькове такой вид
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обучения введен в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина и
Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».
Стремление получить образование на английском языке вполне объяснимо,
поскольку имеет определенные преимущества. Приведем ряд факторов, оказывающих
решающее влияние на выбор студентами этого вида обучения.
Прежде всего, для обучения в Украине на английском языке студенту-иностранцу
необходимо совсем немного: пройти собеседование в университете
на знание
английского языка (advanced level). При этом ему не нужно даже подтверждать знание
английского языка международными сертификатами типа EILTS/TOEFL. Вступительные
экзамены для поступления в ЗВО также не предусмотрены. Окончательное решение о
принятии на обучение принимается на основании документа о полном среднем
образовании и полученных оценок по обязательным выпускным предметам (математика,
английский язык, физика, химия, биология). Само собой разумеется, что возможность
уменьшения всего срока образования на один год служит мощным мотивом для выбора
такой формы обучения.
В самом деле, неоднократно подчеркивалось, что использование английского языка
дает возможность сократить срок обучения иностранного студента, то есть максимально
приблизить его к сроку обучения студентов-украинцев. При наличии у абитуриентаиностранца довузовской подготовки, соответствующей принятым в украинском ЗВО
требованиям, вполне возможно вообще обойтись без обучения на подготовительном
факультете или отделении.
Для студента такая ситуация безусловно является положительным фактором: он
экономит время и деньги. Экономит на плате за обучение, на средствах, идущих на
проживание, питание, иные бытовые нужды. Также ему не нужно изучать язык страны
пребывания с целью получения на нем образования, он овладевает им в объеме,
минимально необходимом для целей общения. Кроме того, облегчается возможность
продолжения учебы в англоязычных странах или иных государствах, где имеется
возможность учиться на английском, да и перспективы вхождения в профессию, поиска
работы становятся, казалось бы, более радужными. Это тем более понятно, что позиции
английского языка в мире в последние годы значительно упрочились, и знание его стало
необходимым условием получения хорошей работы практически во всех странах.
Привлекательным для студентов является и тот факт, что в настоящее время в
Украине готовят специалистов с английским языком обучения по 400 специальностям.
Тем самым украинские вузы обеспечивают широчайшие возможности для полного
удовлетворения образовательных потребностей
студентов-иностранцев. Приведем
основные специальности, по которым можно получить академическую степень
бакалавра: медицина, стоматология, фармация, медсестринское дело, педиатрия,
ортопедическая стоматология, менеджмент, международные экономические отношения,
телекоммуникации,
экономическая
кибернетика,
компьютерные
науки
и
информационные технологии, компьютерная инженерия, добыча нефти и газа,
электроэнергетика, электротехника и электромеханика, нефтегазовая инженерия и
технологии, финансы, банковское дело и страхование, строительство и гражданская
инженерия, право, международные экономические отношения, финансы и кредит,
кибербезопасность, аэропланы и вертолеты, авиационные двигатели и силовые
установки, авионика.
Важна также географическая составляющая такого образования: академическую
степень бакалавра можно получить в университетах самых разных регионов Украины:
Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Украинская
медицинская стоматологическая академия (Полтава), Запорожский государственный
медицинский университет, Сумской государственный университет, Ивано-Франковский
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национальный медицинский университет, Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина, Львовский национальный медицинский университет имени
Данила Галицького, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, ИваноФранковский национальный технический университет нефти и газа, Тернопольский
национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Университет таможенного
дела и финансов (Днепропетровск), Киевский институт бизнеса и технологий,
Харьковский аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского (Харьковский
авиационный институт), Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт».
Таковы основные
преимущества изучаемого направления в образовании.
Безусловно, к сожалению, еще не удалось за прошедшие годы в полной мере преодолеть
присущие этому виду обучения трудности. Назовем основные из них, опираясь на
мнения как работников ряда харьковских вузов, так и самих иностранных студентов.
Во-первых, не удалось в полной мере преодолеть кадровый голод в вузах.
Обучение иностранных граждан на английском языке требует персонала
(преподавателей, лаборантов, лиц, занимающихся обеспечением бытовых условий
студентов и т. д.), владеющих английским языком на достаточно высоком уровне. При
этом преподавателям профильных дисциплин необходимо владеть английским языком в
совершенстве. Нет сомнения, что уже появилось значительное
количество
квалифицированных работников, но их по-прежнему мало. Поэтому скучны лекции,
студентам дается огромное количество самостоятельной работы, увеличено количество
тестов и контролей.
Во-вторых, учебный процесс на английском языке не в полном объеме обеспечен
учебниками и учебными пособиями по всем профильным и специальным предметам.
Ориентация на использование учебников и учебных пособий, которые разработаны за
рубежом, не дает возможность знакомить студентов с достижениями украинской
научной школы.
В-третьих, обучение на английском языке охватывает не все сферы общения
студентов. Как известно, речевая деятельность иностранного студента, изучающего
русский либо украинский язык, реализуется в определенных социальных сферах
общения: повседневно-бытовой, учебно-профессиональной, социально-культурной,
общественно-политической. Что же касается студентов, получающих образование на
английском языке в условиях Украины, то их сфера общения ограничена в основном
учебно-профессиональной деятельностью. Это создает искусственный барьер на пути
приобщения иностранных студентов к культуре, традициям и обычаям нашего народа,
уменьшает возможность знакомства с достижениями национальной научной и
технической мысли, ограничивает контакт иностранных граждан со специалистами в
избранной профессиональной сфере деятельности. Достаточно типичным примером
является снижение эффективности прохождения практики в больницах в связи с
невозможностью для студентов-медиков из «английских групп» грамотно проводить
анамнез на русском языке, понимать жалобы больного, давать рекомендации. Кроме
того, внедрение такого вида обучения закрывает перспективы продолжения образования
в Украине (аспирантура, докторантура, стажировки) и профессиональных контактов с
национальной интеллектуальной средой.
Кроме перечисленных отрицательных явлений в этой новой форме обучения
иностранных студентов необходимо учитывать следующее:
– для большинства студентов английский язык является первым изученным
иностранным языком, хотя понятно, что практический опыт его использования
достаточно велик;
– у большей части студентов отсутствует сформированное научное мышление и
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категориальный аппарат изучаемой отрасли знаний на английском языке;
– основная речевая деятельность учащихся протекает только в рамках лекций и
семинаров, что не способствует формированию навыков и умений практической работы
на английском языке (для медиков это, например, диалог-расспрос больного, для
инженера – умение грамотно поставить задачу и предложить варианты ее решения и
т.п.), т.е. не формируется умение осуществлять профессиональную деятельность на
английском языке;
– недостаточная подготовленность украинских преподавателей на высоком уровне
проводить лекционные и семинарские занятия на английском языке, невозможность
порой правильно понять студентов из-за особенностей произношения, возникающих в
результате фонетической интерференции, также существенно снижает эффективность
процесса обучения даже в учебно-профессиональной сфере общения;
– практически полное отсутствие английской языковой среды также является
серьезным фактором, снижающим коммуникативную активность студентов-иностранцев.
Это совершенно не значит, что внедрение английского языка в процесс обучения
студентов-иностранцев в украинских университетах должно каким-то образом
тормозиться. Наоборот, разработанные Министерством образования программы
предусматривают создание условий для того, чтобы каждый украинский студент,
аспирант и преподаватель владел английским языком или другими языками стран ЕЭС.
И можно надеяться, что в дальнейшем это положительно скажется на качестве обучения
и студентов-иностранцев, поможет преодолеть отмеченные недостатки.
Высказанные соображения приводят к мысли о том, что иностранному студенту,
прибывшему на учебу в Украину, должна быть предоставлена возможность разобраться
как в выгодах и преимуществах, так и в довольно значительных, с нашей точки зрения,
недостатках, которые влечет обучение на английском языке. В любом случае
иностранный гражданин должен иметь право более осознанно избрать для себя язык
обучения.
Жизнь покажет, какая из существующих форм обучения в большей степени
оправдывает себя. Думается, что это осознает и руководство высшей школы: не случайно
же, что сегодня принят компромиссный вариант, когда украинский/русский язык не
отброшен, а изучается как второй иностранный.
Однако, несмотря на все недостатки, трудности и проблемы, очевидно, что
обучение на английском языке стало свершившимся фактом. Такая тенденция
подкрепляется и экстралингвистическими факторами.
Во-первых, Украина становится другой. Получение «безвиза» позволяет активно
контактировать с представителями других государств. Появились многочисленные
вывески, реклама, названия учреждений на английском языке. Украинские юноши и
девушки активно знакомятся с иностранцами с целью попрактиковаться в английском, с
той же целью активизируется переписка в Интернете.
Во-вторых, расширяются международные экономические и политические связи,
для их осуществления нужно большое количество специалистов, свободно владеющих
английским языком.
Наконец, существенно увеличивается количество преподавателей, получающих
гранты и проходящих разные формы обучения и стажировки на английском языке за
рубежом, и сейчас это главный источник специалистов для обучения иностранных
граждан на английском языке в Украине.
Подводя краткие итоги сказанному, отметим, что еще рано выносить
окончательное суждение по поводу обсуждаемой проблемы. Одно понятно: чем больше
разнообразных форм обучения, тем более привлекательным для иностранцев будет
высшая украинская школа.
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ОБЩАЯ МЕТОДИКА И ЭТАПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕСТА ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Принцип коммуникативной направленности обучения иностранным языкам, и в
том числе русскому как иностранному, выдвинутый современной методикой, признан в
настоящее время ведущим. Согласно этому принципу учащиеся обучаются
коммуникативной деятельности на иностранном языке в различных её видах, и
построение системы обучения должно определяться именно этим. Принцип
коммуникативной направленности включает целый ряд лингвометодических требований,
к числу которых относятся: 1) строгий, лингвистически оправданный минимум языкового
материала, обеспечивающий уровень коммуникативной необходимости и достаточности;
2) оценка каждого речевого продукта с точки зрения реальности его появления в
естественных актах речевого общения; 3) построение тематики учебного материала в
строгом соответствии с социально-коммуникативной ролью будущего специалиста.
Важнейшим элементом коммуникативной методики обучения является
организация эффективной системы контроля. Контроль позволяет не только оценить
деятельность иностранных учащихся в учебном процессе, определить уровень владения
ими иноязычной речью, установить соответствие между намеченной целью и
достигнутыми результатами, но и определить степень эффективности базовой обучающей
системы и, в случае необходимости, существенно видоизменить её в сторону улучшения
и оптимизации. От эффективности организации и проведения контроля во многом зависит
успешность работы в конкретной группе учащихся. При коммуникативно
ориентированном обучении контроль обычно выполняет две базовые функции –
контролирующую и обучающую. Осуществляя собственно контроль, преподаватель
выявляет пробелы в усвоении учащимися учебного материала или факта
информированности тех или иных умений, затем проводит работу по устранению этих
недостатков посредством варьирования стратегии обучения. Не менее важной является и
обучающая функция контроля, которая выражается в формировании у учащихся
механизмов самоконтроля и самооценки как факторов, направляющих и стимулирующих
их учебно-познавательную и коммуникативную деятельность.
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По мнению специалистов в области психологии обучения иностранным языкам,
процесс учебно-познавательной
и коммуникативной деятельности может быть
совершенным лишь в том случае, если оценка не завершает, а сопровождает его на всех
этапах овладения языком. Поэтому этапы контроля должны соответствовать этапам
обучения. В этом случае контроль будет соотноситься с конкретным этапом
формирования коммуникативной компетенции.
В современной методике преподавания русского языка как иностранного
различают три типа контроля: текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий (или оперативный) контроль может проводиться на каждом занятии. Его
цель состоит в том, чтобы проверить уровень сформированности у иностранных
учащихся отдельных навыков. Единицей проверки может быть слово, словосочетание,
часть предложения, грамматическая конструкция, предложение, клише и т.п.
Цель
промежуточного
контроля
заключается
в
проверке
степени
сформированности у иностранных учащихся некоторых умений и навыков на
определённом лексико-грамматическом и речевом материале. Промежуточный контроль
может осуществляться в конце цикла занятий, связанных между собой единой учебной
темой. Это контроль может проходить в форме беседы преподавателя с учащимся по
заранее данным вопросам с целью выяснения их знаний; обсуждение выступлений на
определённую тему. Целесообразно также проведение контрольных работ. Задания,
предназначенные для промежуточного контроля, по своему характеру существенно не
отличаются от заданий текущего контроля, но охватывают более широкий по объёму
материал.
Итоговый контроль используется для проверки уровня сформированности
комплекса навыков и умений во всех видах коммуникативной деятельности. Этот тип
контроля проводится обычно в конце учебного года. Формы коммуникативного контроля
могут быть самыми разнообразными. К числу их можно отнести: диалоги на конкретные
темы, вопросно-ответные беседы, рассказы на заданные темы, рассказы с визуальной
опорой, пересказы, письменные ответы на вопросы, изложение, сочинения с визуальной
опорой и др.
В современной методике преподавания русского как иностранного принято
выделять два вида контроля: субъективный и объективный.
Субъективный контроль в основном предназначается для проверки рецептивной,
репродуктивной и продуктивной коммуникативной деятельности обучаемых. Формами
субъективного контроля выступают письменные контрольные работы и устные опросы.
Письменные контрольные работы проводятся в конце цикла занятий по определённой
теме. Устные опросы обычно используются на каждом уроке. Для контроля продуктивных
речевых умений за основу обычно берутся следующие критерии: темп речи, количество
высказываний в единицу времени; время реакции при спонтанном общении; степень
комбинирования языкового и речевого материала; употребление готовых форм,
коммуникативных блоков, идиом и т.п.; степень сложности синтаксиса; развернутость
ответа, сообщения; нестандартность высказывания; количество ошибок на единицу
высказывания. [1, с. 62]
Для проверки уровня владения учащимися набором лексико-грамматических
средств, а также для проверки отдельных рецептивных навыков
используются
объективные формы контроля. Обычно в качестве таковых используются тесты. Тесты
представляют одну из форм стандартизированного контроля. Все тестовые задания
имеют одинаковую структуру и выполняются однотипно. Инструкция по их выполнению
даётся один раз в начале работы по тестированию. В процессе выполнения тестового
задания у учащихся формируется первичное умение, т.е. умение выполнять мыслительные
операции при концентрации на них произвольного внимания, а автоматизация речевого
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высказывания осуществляется в аудитории под руководством преподавателя. Тестовый
контроль является объективным, дающим информацию о процессе усвоения каждой темы;
полным по охвату как учащихся в учебной группе, так и основных тем изучаемого курса;
естественным с точки зрения условий, в которых находятся учащиеся; коротким,
оперативно дающим информацию о результатах контроля учащимся и преподавателю. Он
ориентирован на наиболее важную в изучаемом материале информацию, позволяет
немедленно вмешиваться в ход учебного процесса, даёт сведения не только о конечных
результатах, но и о ходе самого мышления, несёт воспитательные начала, заставляет
тщательно анализировать языковые явления, развивая наблюдательность, языковую
догадку. Тестовый контроль помогает преподавателю выявить не только «зону ошибок»
[2, с. 119] иностранных учащихся в процессе их обучения русскому языку, но и степень
умения учиться самостоятельно.
Требования, предъявляемые к содержанию теста по РКИ, выражаются в
показателях их качества. Одной из важных содержательных характеристик теста
считается системность, или системообразующие свойства заданий, представленных в
тесте. В свою очередь, к числу системных признаков относится принадлежность заданий
теста к одной учебной дисциплине – так называемая предметная чистота теста, и
измерение определённого заранее свойства, качества. Эти требования естественные для
гомогенного теста (гомогенный тест проверяет структуру знаний, уровень компетенции
по определённой учебной дисциплине в отличие от гетерогенного теста, включающего
междисциплинарные материалы или материалы коррелируемых между собой дисциплин),
нередко нарушаются, что приводит к ухудшению качества измерения. К примеру, в
тестовом задании
Задание 1. Выберите правильный ответ.
Поэт родился … .
а) в Михайловском;
б) в Михайловское;
в) в Москве –
произошла подмена проверки грамматических навыков проверкой фактуальной
информации, факта.
Системообразующими признаками тестов являются также его структурная и
содержательная целостность, т.е. взаимосвязь заданий теста через общее содержание и
интерпретацию результатов. Проявлением системного качества теста является различие
заданий по степени их трудности и время выполнения заданий теста. В.С. Аванесов
справедливо считает, что одно из соображений, положенных в основу создания тестов, иметь «инструмент быстрого и относительно точного оценивания больших контингентов
испытуемых». [1, с. 194] Максимальный объём стандартизированных тестов должен
составлять 130-160 заданий и иметь следующие пропорции частей: грамматика – 25-40
заданий; лексика – 40-60 заданий; чтение, аудирование – по 20-30 заданий соответственно.
Время на проведение теста, указанное в инструкциях, обычно выше реального среднего
времени. Ограничение времени, отводимого на выполнение тестов, обязательное условие
тестирования, поскольку скорость оперирования языковым и речевым материалом на
изучаемом языке есть важнейший показатель сформированности языковых, речевых,
коммуникативных навыков и умений.
Параметр корректности тестового задания соотносится как с формулировкой
инструкции в том случае, если она недвусмысленна, не допускает разночтений, так и с
контекстом задания, в котором должна использоваться логическая форма высказывания.
Согласно классической теории тестов, тестовое задание должно логически
ассоциироваться с предложением, утверждением. Тогда – в случае правильного ответа –
оно превращается в истинное высказывание. Либо в ложное – в случае неправильного
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ответа. Следует отметить, что часто используемые в тестовых заданиях вопросы нельзя
отнести к высказываниям, так как их содержание не определяется в итоге как истинное
или ложное, а сам контекст недостаточен для его понимания испытуемым. На самом деле
величина контекста должна быть такой, чтобы не возникало ощущения, что проверяется
память тестируемого, позволяющей представить употребление контролируемых
элементов как естественное. Корректность связана, кроме этого, с правильным
расположением элементов задания.
Понятие трудности связано с оценкой содержания теста, которое не должно быть
только лёгким, средним или только трудным. В таком случае тест как средство измерения
неоднозначен: лёгкие задания не дают представления о реальном или требуемом уровне
владения РКИ; ориентация же на трудные задания, используемая нередко как средство
мотивации к учебе, показывает заниженные баллы. В то же время увеличение заданий
средней трудности деформирует содержание теста: он утрачивает возможность
объективно отражать содержание изучаемого предмета, где есть всегда и лёгкий, и
трудный для освоения и усвоения материал. Только когда тест выстраивается из заданий
возрастающей трудности, открывается путь к эффективному педагогическому измерению.
[3, с. 92]
Тестовые задания должны быть корректны по стилистическому содержанию. К
примеру, не может не вызвать путаницы употребление в пределах одной фразы
именительного и винительного падежей («Мать любит дочь»). Такая двусмысленность в
содержании теста, без сомнения, подлежит устранению.
Структура теста по РКИ в общем виде принципиально не отличается от тестов по
другим предметным областям знания. Она линейна, трёхчастна. В ней наличествует:
регламентирующая, или информационная часть, операционная часть, инструментальная
часть. При разработке теста принимают во внимание не только требования к содержанию
теста, и формообразование определяют сущность объективных результатов по тесту.
Успех в конструировании теста во многом зависит от мастерства владения формой, от
сознания того, что содержание не может быть бесформенным. В.С. Аванесов творческое
соединение содержания и формы называет композицией.
Формальные требования к тесту связаны: с краткостью, с правильностью,
уместностью, адекватностью выбора формы, с логикой формы, с правильностью
расположения элементов задания, с наличием определённого места для ответа.
Форма тестового задания обладает свойством сравнительного постоянства,
устойчивости при изменении содержания. Эти свойства позволяют классифицировать
формы тестовых заданий. В классической – отечественной и зарубежной – теории тестов
существует общепринятая классификация тестовых заданий:
• задания закрытой формы, ЗЗФ – тест множественного выбора, задания с
выбором правильного/правильных ответа/ответов;
• задания открытой формы, ЗОФ – открытые задания, задания на дополнения,
задания со свободно конструируемым ответом;
• задания на установление соответствия, ЗУС – задания на соответствие, тест
перекрестного выбора;
• задания на установление правильной последовательности, ЗУПП – тест на
систематизацию, тест на группировку.
Совокупность общих требований к заданиям позволяет их выделить в специальную
категорию, отличающую перечисленные выше задания от упражнений и заданий в
традиционном контроле: каждое задание имеет свой порядковый номер, каждое задание
имеет эталон правильного ответа, все элементы задания располагаются на определённых
местах, фиксированных в пределах выбранной формы, задания одной формы
сопровождаются стандартной инструкцией, предваряющей формулировку заданий в тесте.
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Возникает вопрос о сравнительной ценности, уместности, продуктивности четырёх
форм тестовых заданий. Следует ли отдавать предпочтение конкретной форме или
принимать решение о совмещении в тесте всех имеющих форм? Частая и неоправданная
смена форм в тесте затрудняет работу испытуемого, усложняет обработку результатов
выполнения теста. Однако мономорфный тест, т.е. тест, построенный с использованием
заданий одной формы, может снижать из-за монотонности продуктивность работы
испытуемого, мотивацию к выполнению теста. В реальности разнообразные формы
гармонично сочетаются. Представим разговор по телефону. Как правило, разговаривая с
позвонившим собеседником, мы прибегаем и к операции выбора информации из
услышанного, и к свободному ответу (развёртывание в разговоре актуальной для нас
темы), и соотносим части информации друг с другом, и пытаемся установить
последовательность в суждениях, рекомендациях собеседника.
Читая текст, мы подбираем подходящие по контексту слова взамен незнакомых,
пытаемся удержать в памяти цепочку событий, чтобы прийти к правильному пониманию
прочитанного, пытаемся предугадать сюжет. Т.е. в реальном общении используем,
варьируя, все действия, операции, которые положены в основу четырёх форм тестовых
заданий. Вместе с тем русскому языку как учебному предмету, в задачи которого входит
обучение иностранца языку, речи как средству и цели общения, присуще своё собственное
содержание и свой выбор форм заданий для контроля знаний, умений и навыков по РКИ.
Обучение русскому языку приобрело компетентностно-ориентированный характер. Это
означает, что в центре внимания при контроле должен быть круг языковых, речевых,
коммуникативных умений, что достигается адекватным сочетанием в обучении и при
контроле разных форм тестовых заданий. Преимущество при этом остаётся за заданиями
открытой формы.
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ІНЖЕНЕРНА БЛОГОДИДАКТИКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАФТОГАЗОВОЇ СФЕРИ
Поява інженерної блогодидактики в освітньому просторі обумовлена інноваційним
освітнім процесом, суспільною потребою, оскільки розвиток засобів масової інформації і
комунікації та їх залучення до процесу навчання і виховання значно активізували творчий
пошук освітян у багатьох країнах [4; 11]. Зокрема, це стосується нафтогазової справи, яка
активно розвивається в ряді країн світу, й саме цим обумовлено актуальність даної
статті. Автори ставлять задачу привернення уваги освітнього загалу до нових професійноорієнтованих медіаджерел, нових технічних і технологічних можливостей Інтернетпростору, котрі сприяють розвиткові, освіті та самоосвіті в галузі нафтогазової інженерії.
Аналіз джерел показує прискорений темп упровадження медіаосвітніх технологій у
навчальному процесі вищої школи [1; 9; 10]. Сьогодні завдяки науковцям і педагогампрактикам ще недавно нове поняття «медіадидактика» стало «парасольковим» для
технологій, розроблених і впроваджених в освітній процес цими дослідниками. В свою
чергу, одне з них – поняття «Інтернет-дидактика» нині – теж «парасолькове» для новітніх
термінів, котрі виникли завдяки появі Інтернету.
Раніше ми вже привертали увагу до потенційних можливостей професійноорієнтованої медіаосвіти у вищій школі, яка сприяє формуванню медіа- та інформаційної
грамотності майбутніх фахівців, обґрунтовували необхідність розуміння "парасолькового"
поняття "медіа-інформаційна грамотність" як одного із базових у сучасному суспільстві
знань. Сьогодні в соціальній мережі вже поширені «педагогічні» й «науково-педагогічні»
блоги [5; 6; 7]. Серед них виділяють професійно-орієнтовані блоги «педагогічної» й
«науково-педагогічної» блогодидактики, з яких поступово виокремлюються і
поповнюються наповненням нові поняття: «інженерна» блогодидактика, «медична»,
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«юридична», «економічна» тощо – залежно від фахових потреб споживача інформації.
Оглянемо блогосферу в галузі «Нафтогазова інженерія». Декілька років назад у Фейсбуці
з’явилися сторінки-блоги «Нафтогазова освіта» [8]. та «Освіта за спеціальністю
"Нафтогазова інженерія та технології"» [12]. Ці блоги ініціативно засновані фахівцями
нафтогазової галузі, яка активно розвивається в країні, сервери розташовані у
новопромисловому Східно-Українському нафтогазовому регіоні.
Блог «Нафтогазова освіта» започаткований у серпні 2017 року. Станом на жовтень
2019 року група нараховує 3500 учасників. «Нафтогазова освіта» – інформаційний ресурс,
що охоплює широкий спектр питань нафтогазового сектора економіки. Основні розділи
сайту: •Бурове обладнання, •Буровий інструмент,• Нафтогазове обладнання, • Спецтехніка
для нафтовиків, • Пошук роботи в нафтогазових компаніях, • Підприємства нафтогазового
комплексу, • Нафтосервісні компанії, • Новини нафтових і газових компаній, • Виставки та
форуми нафтогазової галузі. Сторінка призначена для студентів і широкого кола
працівників, зайнятих бурінням свердловин, видобутком нафти і газу.
Контент-аналіз блогу «Нафтогазова освіта» в часових рамах «літо-осінь 2019», що
проведено на основі ряду динамічних кривих та гістограм (рис.1), показує очевидний
прогрес проекту за показниками: кількість учасників (всього 3463, приріст за серпеньвересень 2019 р. 14%, у т.ч. за вересень – 5%); публікації за серпень-вересень 2019 р. –
156, приріст до попереднього періоду 2018 р. - 61%; активні учасники – 3272; публікації,
коментарі та реакції порівняно рівномірно розподілені по днях тижня з певним
посиленням інтересу у п’ятницю та понеділок; цікавим є початок «старту» інтересу до
блогу за годинами доби – він «прокидається» вже о 5.00 ранку і не «заспокоюється» до
24.00, досягаючи максимуму близько 22.00; показники «коментарі» та «реакції» в блозі
за серпень-вересень складають відповідно 368 і 9390, мають позитивну динаміку з піком
на початку вересня, що, ймовірно, пов’язано з початком навчального року.
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Рис. 1. Контент-аналіз блогу «Нафтогазова освіта» в часових рамах «літо-осінь 2019»
Наразі створення груп «Нафтогазова освіта» та «Освіта за спеціальністю
"Нафтогазова інженерія та технології"» – приклад успішного застосування у вітчизняному
медійному просторі медіаосвітніх технологій медіадидактики вищої школи, предметної
медіаосвіти, зокрема мультимедіадидактики. Прикладами успішного використання
Інтернет-дидактики є й інші аналогічні майданчики на Фейсбук (Рис. 2): «Drillers Club
Knowledge
Box»
[2],
«Knowledge
Box
Training
Center
KBTC»
(https://www.facebook.com/kbtc.mm/). На цих сторінках подаються: повні тексти
навчальних книг – підручників, посібників, курсів лекцій і практикумів, тексти
довідників, словників, галузевих енциклопедій, а також монографій і значимих наукових
статей. Тут же представлено трейлери навчальних фільмів і самі фільми, анімаційні
ролики, які розкривають конструкцію, принцип функціонування пристроїв, показують
протікання технологічних і природних процесів. При цьому широко застосовується
технології кіно- та інтернет-дидактики: темпоральні ефекти – уповільнена та прискорена
кінозйомки, мультиплікація у поєднані з фаховими програмами, що використовуються для
моделювання природних і технічних об’єктів: SolidWorks, STATGRAPHICS Plus for
Windows, програмне забезпечення: Smedvig Technologies, Roxar Software Solutions,
Western Atlas, Landmark Graphics, Paradigm Geophysical, CogniSeis, CGG Petrosystems, PGS
Tigress, Seismic Microtechnology, GeoMatic, Quick look, Tigress, Western Atlas, DV-Geo.
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Oil & Gas Engineering Group
https://www.facebook.com/groups/1682309215196144/?ref=group_header

Oil & Gas Engineering Group – група для людей, зацікавлених станом справ у нафтогазовій інженерії та
технологіях. Її мета – обмін знаннями з нафтогазової інженерії та комунікація між фахівцями. Налічує
34880 учасників. Мови – англійська, арабська.
Petroleum engineers/Нафтогазова інженерія
https://www.facebook.com/groups/2263856072/?ref=group_header

Ця група призначена для професійної комунікації інженерів-нафтовиків з усього світу. Інформація може
використовуватись для: - пошуку роботи, стажування; - для обміну статтями, книгами; - обговорення будь-яких тем,
пов'язаних із нафтогазовою тематикою; - обміну будь-якими корисними посиланнями, що пов'язані з кар'єрою,
тренінгами тощо. Налічує 28612 учасників.

Petroleum Engineers/Нафтогазова інженерія
https://www.facebook.com/groups/petroleumstars/?ref=group_header

«Нафтогазова інженерія» – це інженерна група, що стосується діяльності, пов'язаної з видобутком
вуглеводнів - як сирої нафти, так і природним газом. Налічує 2996 учасників.

Рис. 2. Приклади блогів з нафтогазової тематики на Фейсбуці

Фейсбук забезпечує функції ведення на сторінках групи он-лайн дискусії та
висвітлення поточних та планованих подій (круглих столів, конференцій, анонси пуску
важливих обʼєктів тощо). Крім того, чат (англ. chat — «розмова») — мережевий засіб для
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швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету в режимі
реального часу, зокрема, – через Скайп, дозволяє вести он-лайн лекції. Поширеності
набувають онлайн-курси лекцій, зокрема, на платформах Khan Academy
(khanacademy.org), Інтернет курси edX Гарвардського університету та Массачусетського
технологічного інституту (edx.org), Coursera – виші Стенфорда, Принстона, Мічиганський
та Пенсильванський університети (coursera.org), проект Prometheus (КНУ ім. Шевченко,
КПІ та Києво-Могилянська Академія, Львівська IT-школа) та ін. Англомовні майданчики
з фаху поліпшують знання студентів з іноземної мови, яку вони вивчають за професійним
спрямуванням.
Зауважимо принагідно, що між названими вітчизняними інструментами «Освіта за
спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» та «Нафтогазова освіта» й
міжнародним аналогом «Drillers Club Knowledge Box» існує різниця в тематичному
наповненні. Вітчизняні сторінки мають інтегративний характер і охоплюють практично
весь спектр дисциплін спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології". При
цьому охоплюється весь набір названих технологій і технічних засобів для їх здійснення
включно із засобами контролю, автоматизації та диспетчеризації, моделювання обʼєктів.
Міжнародна сторінка «Drillers Club Knowledge Box» [3] заснована 21 вересня 2016 р.
(кількість учасників – понад 37 тис. чол.), має чітко виражений спеціалізований вузьконаправлений характер – вона стосується тільки спорудження свердловин; особлива увага
звертається на техніку і технології їхнього буріння.
Доцільно зазначити, що поява інформаційно-навчальних ресурсів на сторінках ФБ
стала можливою завдяки наявності ресурсно-інформаційної бази на Вікіпедії, Ютуб, в онлайн бібліотеках (українські приклади – «Всеукраїнська експертна мережа»
http://ukrtechlibrary.wordpress.com/, http://www.experts.in.ua, http:// ruthenia. info, Українська
технічна література), репозитаріям вишів. У такий спосіб професорсько-викладацький
склад навчальних закладів України приєднується до розвитку професійно-орієнтованої
медіаосвіти, сприяє розвиткові медіадидактики вищої школи.
Висновки. Аналіз наявних досліджень із використання професійно-орієнтованих
медіаджерел у вищій школі засвідчив значний інтерес до цього процесу. Медіаосвітні
технології успішно використовуються у вищій школі. Віртуальні медіаосвітні джерела
приваблюють і тих, хто навчає, і тих, хто навчається, і тих, хто працює в промисловості,
оскільки сприяють розвиткові й саморозвитку особистості, професійних знань і умінь.
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ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В ІРЛАНДІЇ
Євроінтергаційні процеси української вищої освіти та суттєві зміни сучасної
освітньої парадигми в Україні зумовили актуалізацію досліджень освітніх систем
європейських країн, серед яких не можна не згадати Ірландію, освіті якої, на жаль, в
українському науковому дискурсі не приділено належної уваги. Зокрема, лише деякі
питання освіти в Ірландії висвітлено в розвідках Ю. Запорожченко, Ю. Кучер.
Мета статті – проаналізувати систему підготовки до складання державного іспиту з
російської мови в Ірландії.
Ірландія розташована в Атлантичному океані, на захід від Великобританії, на
острові Ірландія. Ірландія є республікою з президентською формою правління;
законодавчий орган представлений двопалатним парламентом. Ірландська система освіти
складається з трьох рівнів: початковий (Primary) – 6 або 8 років, середній (Secondary) – 5
або 6 років і третій рівень (Third-level) , який поєднує вищу та професійну освіту.
Початкова освіта в Ірландії передбачає проходження двох етапів – Montessori School (як
одна з форм своєрідної підготовки до вступу в початкову школу – Primary School) – від 2,5
до 6 років і, власне, Primary School – від 4 до 12 років [4].
Середня освіта Ірландії розподілена на: молодший цикл, перехідний рік та старший
цикл. Молодший цикл середньої освіти (Junior Cycle) представляє собою трирічний курс,
упродовж якого учні вивчають 9-11 предметів, після закінчення учні складають державні
іспити на отримання сертифіката про молодшу середню освіту (Junior Certificate), який
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уможливлює працевлаштування, але не дозволяє вступ до закладів вищої освіти. Між
молодшим та старшим циклами практикується так званий перехідний рік (Transition Year),
програма якого складається школами самостійно, він має на меті отримання учнями
життєвого та професійного досвіду, ознайомлення з новими сферами діяльності та
обрання напряму подальшої освіти. Старший цикл триває два роки й завершується
державними іспитами, оцінка за які виставляються у відсотках, що підсумовуються, й
випускники отримують один загальний бал. По закінченні старшого циклу видається
сертифікат (Leaving Certificate), який дозволяє продовжити навчання як в Ірландії, так і за
кордоном. Саме по завершенні старшого циклу середньої школи випускники поміж інших
предметів можуть обрати для державного іспиту російську мову [4].Учні ірландських
шкіл мають можливість обрати рівень екзаменаційної дисципліни від вищого до
початкового, у сертифікаті буде зазначено, який саме рівень складності було обрано.
Щороку збільшується кількість учнів, які виявляють бажання скласти державний
іспит з російської мови. У 2019 році державний іспит з російської мови складали 458
учнів, 60% з них отримали найвищий бал H1, у 2018 році російську мову складали 367
учнів, з них 63,7% отримали вищий бал 1, 20,6% склали іспит з оцінкою 2, 17 осіб
складали російську мову рівня G – найвищу оцінку отримали 11,8% [5]. За свідченнями
самих випускників, російську мову вони обирають для того, щоб мати додаткові бали для
вступу до закладів вищої освіти. Такий іспит зазвичай складають діти емігрантів з країн
колишнього Радянського Союзу.
Російська мова не входить до програми ірландських середніх шкіл, які можуть
запропонувати своїм учням лише факультатив, але до випускного іспиту з російської мови
в ірландських школах не готують. Безкоштовні курси з підготовки до іспиту з російської
мови надає державна організація Post-Primary Languages Initiative [6], котра займається
популяризацією іноземних мов в ірландських школах. Ця організація проводить
безкоштовні суботні заняття з російської мови в Дубліні, Голоуеї, Лімериці. Ці заняття
розраховані на учнів, які вивчали російську мову як іноземну в інших школах й мають
бажання продовжити навчання, учнів, які можуть спілкуватися російською мовою вдома,
але потребують підготовки до державного іспиту. Курси розраховані на два роки. Ті учні,
які будуть мати державний іспит Leaving Certificate в червні 2021 року, мусили в травні
2019 року записатися на ці курси. Заявки відкриваються лише для учнів, які у вересні 2019
року пішли до 5 класу середньої школи.
У Дубліні також діє Центр російської мови та культури «Натхнення», який
проводить позакласні заняття з вивчення російської мови та культури, сприяє участі
ірландців у міжнародних конкурсах, олімпіадах, конференціях, мовних таборах, літніх
школах. У Центрі проводять: заняття з російської мови та літератури для дітей; заняття з
російської мови як іноземної для дітей і підлітків; розвиваючі заняття для малюків від
3 років; підготовку до іспиту Leaving Certificate; уроки російської мови для усиновлених
дітей та для дітей з двомовних сімей; підготовку школярів до участі в міжнародних
олімпіадах з російської мови та літератури; курси російської мови як іноземної для
дорослих з підготовкою до іспитів ТРКІ рівнів А1 – C1; заняття з образотворчого
мистецтва; індивідуальні заняття, що враховують рівень знань й інтереси учнів;
дистанційне навчання [1].
Також в Ірландії діють різноманітні школи вихідного дня, студії та центри, які
здійснюють викладання російської мови [1]:
-

Російська школа при Православному Храмі Святих Апостолів Петра і Павла (Дублін),
працює з 2001 року;
Російська школа «Райдуга» (Дублін), працює з 2009 року;
Російський центр ««Swords House» (Свордс,), працює з 2010 року;
All Together Multicultural Centre (Свордс), працює з 2016 року;
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-

Російська гімназія – центр додаткової освіти російською мовою для дітей від 2 до 12 років
(Дублін);
Школа російської мови «Калинка» (Дублін), працює з 2010 року;
Безкоштовні суботні курси з вивчення російської мови (Дублін), працюють з 2005 року;
Російська школа (Корк), працює з 2008 року;
Російський культурно-освітній центр «Гармонія» (Лімерик), працює з 2004 року;
Безкоштовні курси російської мови (Лімерик), працюють з 2016 року.

2014 року за ініціативи Лани Ільїної в Ірландії було створено Асоціацію викладачів
російської мови [2]. Загальною метою цієї організації є сприяння викладанню російської
мови в Ірландії. Для досягнення мети Асоціація надає практичну допомогу викладачам
російської мови, знайомить їх з новими методиками та технологіями викладання, сприяє
встановленню контактів та проведенню дискусій між викладачами російської мови в
Ірландії та інших країнах, інформує Міністерство освіти про нові тенденції у викладанні
російської мови.
Завдання державного іспиту з російської мови лише на перший погляд видаються
простими, оскільки майже половина іспиту відбувається англійською мовою. Наприклад,
є завдання, в яких текст необхідно прочитати або прослухати російською мовою, а дати
відповіді англійською. Тому тим учням, котрі не так давно приїхали до Ірландії та не дуже
добре володіють англійською мовою, скласти цей іспит досить складно.
Для підготовки до іспиту оприлюднено Силабус [7], який містить докладний опис
мети вивчення мови, навчальну програму для підготовки до державного іспиту для
звичайного та високого рівнів державного іспиту з російської мови, який складають усно
та письмово [3].
Розглянемо структуру усного та письмового іспитів. Усний іспит містить три
частини:
-

загальна бесіда (розповідь) тривалістю 4 – 5 хвилин, максимальна оцінка 40 балів;
загальна бесіда (дискусія) тривалістю 4 – 5 хвилин, максимальна оцінка 30 балів;
один із варіантів: проєкт або розповідь за малюнками, максимальна оцінка 30 балів.

У першій частині пропонується розповідь про себе та свої життя, учням ставлять
щонайменше 7 запитань, які стосуються однієї з таких тем: особиста інформація та дані
про сім'ю; дозвілля; навчання; сімейний будинок; місцевість, де проживає учень;
відпустка, подорожі, свята; плани на майбутнє. Розмова має бути максимально
природньою. Оцінюється: розуміння запитань; вимова та інтонація; ефективність
спілкування; лексичний запас; точність; темп мовлення; спроможність підтримувати
розмову; пвнота відповідей.
У другій частині пропонується обговорення певних аспектів російського життя чи
культури, зокрема, можна обговорити літературний твір, фільм, виставу російською
мовою. У цій частині екзаменатор також може поставити щонайменше 7 запитань
стосовно однієї із запропонованих тем: повсякденне життя в Ірландії та Росії; дозвілля;
різні аспекти російської культури; різні аспекти російського суспільного життя; місце
Росії на світовій арені. Екзаменатором оцінюється: розуміння запитань; ефективність
спілкування; лексичний запас; точність висловлювань; соціокультурні знання; уміння
вести дискусію.
Третя частина передбачає вибір кандидатом одного із двох варіантів:
представлення проєкту чи розповідь за малюнками. У цьому розділі оцінюється:
розуміння ключових понять; зв’язність виступу; розуміння запитань; ефективність
спілкування; соціокультурні знання; уміння підтримувати розмову. Якщо учень обирає
проєкт, то він має його презентувати протягом двох хвилин. Після того екзаменатор
ставить 2 – 3 запитання, які стосуються уточнення змісту проєкту, пояснення процесу
його виконання. Якщо учень обирає малюнки, то має створити зв’язне повідомлення в
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теперішньому часі тривалістю до двох хвилин; екзаменатор просить учня пояснити 2 – 3
деталі малюнків.
Письмовий іспит складається з двох частин: перша частина (comprehension) має
максимально 120, а друга – 100 балів. Завдання сформульовано англійської та
ірландською мовами, відповідати на більшість питань також потрібно англійською або
ірландською. У цьому розділі можуть міститися такі завдання: прочитайте історію і дайте
детальну інформацію щодо окремих питань; укажіть називний відмінок однини п'яти
прикметникових та іменникових словосполучень з тексту (выпускные экзамены,
приключенческие романы, современные фильмы, молодёжные сериалы, экзотические
животные, выходные дни); прочитайте історію, напишіть резюме англійською мовою
змісту кожної частини тексту; знайдіть у тексті п’ять слів, пов’язаних із темою «цирк» та
запишіть їх російською мовою; запишіть інфінітив поданих дієслів (пошли, ложился,
спросил, могла, купил); прочитайте інформацію про Росію, зіставте опис із відповідною
рубрикою, вставте відповідний номер рубрики у полі біля опису.
Друга частина (grammar, language use and guided writing) містить такі завдання:
прочитайте текст, розкрийте дужки, поставте слова в правильній формі; напишіть
невеликий текст (50 слів) російською мовою, введіть до нього 5 країнознавчих фактів;
напишіть прозовий текст (140 слів) російською мовою за однією із запропонованих тем:
лист бабусі з подякою за привітання з днем народження; опишіть найкращий день у
вашому житті; подискутуйте за темою «Вивчення мов – марна трата часу».
Серед закладів вищої освіти Ірландії лише в Трініті-коледжі (Дублін) [8] існує
кафедра русистики та славістики, яка є центром вивчення російської мови та культури в
Ірландії. Кафедра забезпечує бакалаврські освітні програми з російської й польської мов
та літератур, історії та культури цих країн, а також магістерські програми з філології та
культурології. Крім того, кафедра пропонує вечірні та короткотермінові курси з вивчення
мов та культур Центральної та Східної Європи (Болгарія, Хорватія, Чехія, Польща, Росія).
На жаль, України в цьому переліку немає. Кафедра також надає можливість тим, хто
вивчає російську мову, пройти тест з російської мови як іноземної (TORFL), затверджений
Міністерство освіти Росії. Найбільш відомими викладачами російської мови є завідувач
кафедри доцент Джон Мюррей, доценти Сара Сміт, Дмитро Ціскарашвілі, ад’юнктпрофесор Конні Опіц. Ними підготовлено та видано підручники з російської мови для
ірландських студентів.
Отже, можливість складання державного іспиту з російської мови в Ірландії
зумовлює необхідність структурованої підготовки до такого іспиту, що й відображено у
відповідних документах, наявній системі вивчення російської мови, визначенні процедури
складання державного іспиту. Урахування досвіду вивчення російської мови в Ірландії
може бути корисним для модернізації викладання української мови як іноземної в
закладах вищої освіти України.
Перспективу подальших досліджень убачаємо у визначенні можливості вивчення
української мови вихідцями в Ірландії та інших країнах Європи, де сьогодні проживає
чимало українців.
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ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В УМОВАХ
ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СОЦІУМУ
Перебування в будь-якій країні з незнайомою культурою і мовою завжди пов'язане
з труднощами адаптивного і психологічного характеру. Культурний шок для іноземного
студента, який приїхав навчатися до України, пов'язаний не лише з географічною
віддаленістю від свого будинку, але і з психологічною неготовністю до місцевої дійсності.
В іноземця завжди є певний набір уявлень і стереотипів про країну, до якої він прямує.
Слід розуміти, що в соціально-побутовому спілкуванні мешканців Харківського регіону
поруч з українською нерідко зустрічається російська мова та інколи так званий суржик.
На цьому етапі перед іноземними студентами постає проблема нерозуміння того, яку
культуру він повинен сприймати як місцеву, що йому потрібно засвоювати, щоб
інтегрувати в суспільство. При цьому на заняттях з української як іноземної в студентів
формується класичне уявлення про українську культуру, її культурну спадщину і
багатство. Таким чином, в іноземних студентів виникають біполярні погляди, певна
розгубленість, неоднозначність у тлумаченнях і формах слів тощо. Важливо, щоб на
цьому етапі викладач розробив курс занять з української мови як іноземної, враховуючи
національно-культурну специфіку регіону, обов'язково здійснюючи морфологосемантичний та навіть початковий синтаксичний порівняльний аналіз. Мовний еталон, що
є предметом вивчення для іноземних студентів, – це унормована сучасна українська
літературна мова. Він визначається правилами, прийнятими на конкретному етапі
розвитку мови і розглядає питання вимови, словотворення, слововживання, словозміни,
побудови мінімальної комунікативної одиниці – речення.
Знаходячись поза освітнім процесом, студенти засвоюють українську мову, яка, на
жаль, крім літературної мови, включає і ненормативні явища. Це можуть бути
просторіччя, територіальні діалекти, сленг тощо. Викладач при цьому повинен не лише
навчати унормованій мові, але й розтлумачувати (згідно із ситуаціями мовлення)
узуальність понять, з'ясовувати лексичні значення, тренувати вимову та написання тих
проблемних мовних форм, що можуть виникати в іноземних студентів у процесі
комунікації.
Таким чином, вже на початковому етапі навчання може виникнути необхідність
уведення синонімічних рядів і розмежування стилістичних відтінків. Наприклад, пара слів
господар – хазяїн є синонімічною за лексичним значенням, але існують нюанси
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регонального слововживання. Необхідно пояснити студентам, що перше слово займає
провідну позицію в словнику сучасної української літературної мови, а друге є його
«регіональним», діалектним різновидом, що на території Харківщини в усному мовленні
зустрічається часто.
Накопичення лексичного запасу не обмежується рамками навчального процесу, а
відбувається і за допомогою соціально-побутового спілкування. Проблема полягає в тому,
що досить часто населення регіону не дотримується основних мовних і мовленнєвих
правил і норм.
Під час комунікації з місцевими носіями української мови іноземці мимоволі
засвоюють стилістично забарвлену лексику, слова-паразити, вигуки з національним
колоритом, граматичні і синтаксичні конструкції, що відхиляються від норми. Допомогти
викладачеві у цій ситуації може ігровий метод. Наприклад, можна пограти в гру
«правильно-неправильно» або помінятися ролями студента і викладача, що підсилить
інтерес до теми заняття [1, с. 51]. Ефективними також можуть бути додаткові заходи
заохочення. Викладачеві варто акцентувати увагу на найбільш частотних помилках,
підкреслюючи, що при опануванні норми студент сприйматиметься як освічена людина, а
комунікація зрештою буде більш успішною.
Лексичний матеріал добре засвоюється у процесі читання текстів, оскільки вони
найчастіше об'єднані за тематичним принципом і супроводжуються передтекстовими й
післятекстовими завданнями, що допомагає закріпити лексичні одиниці, які уводяться, а
також використовувати їх у практиці спілкування, простежити їх трансформацію в мові та
мовленні. Підбираючи матеріал для читання, викладач повинен орієнтуватися на
лінгвокультурний підхід у вивченні мові.
Так, наприклад, при вивченні теми «Свята», можна включати тексти, що містять
національний компонент, тобто разом з текстами «Новий рік», «День Незалежності»,
«День міста», «Великдень» розглядати матеріали про такі свята, як Ураза Байрам, Курбан
Байрам тощо. У межах такого синтезу можна ввести додатковий лексичний мінімум,
наприклад, за темою «Релігія і суспільство».
Крім того, важливою складовою частиною вивчення мови є психологія.
Психологічний принцип, який обов'язково враховується в розробці теоретичних основ
вивчення будь-якої мови як іноземної, – це принцип зв'язку мови і мислення. Як
відзначають психологи, будь-яка думка виникає і розвивається в нерозривному зв'язку з
мовою. Отже, вичення української як іноземної має сприяти розвитку мислення студентів.
На практиці викладачі часто спостерігають таке явище, коли студенти, маючи певний
запас слів і знаючи правила граматики, не можуть грамотно виразити свою думку.
Психологи це пояснюють тим, що «внутрішньою мовою» іноземних студентів є рідна для
них мова, і вони в думках перекладають з рідної мови на українську. Деякі лінгвісти
пропонують спиратися при цьому на соціальні і функціональні аспекти використання
мови в конкретних ситуаціях мовного спілкування [2, с. 187,]. При комунікативному
вивченні української мови як іноземної об'єктом формування є не лише конкретні знання,
уміння й навички, але й комунікативна компетенція, що дозволяє студентам ефективно
взаємодіяти в ситуаціях мовного спілкування українською.
Слід розуміти, що в умовах українського регіонального полікультурного соціуму
особлива увага при вивченні української мови як іноземної має бути зосереджена на
формуванні й розвитку компетентнісного підходу до іноземних студентів, рівня їхньої
соціальної адаптації, всебічної допомоги для подолання мовно-психологічних бар'єрів
комунікації. При цьому однаково важливими є обидві сторони комунікативного акту: як
саме мовлення, так і його сприйняття.
Основною формою діяльності студентів-іноземців при засвоєнні курсу української
мови є вправи, за допомогою яких відпрацьовуються найважливіші мовні уміння й
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навички. Але дуже часто можна спостерігати, що при виконанні таких вправ студенти
майже не спираються на ті знання, заради засвоєння яких проводяться вправи. Відрив
практичної дії від теорії відбувається непомітно, оскільки студенти є активними на
занятті, багато пишуть в зошитах і біля дошки, виконуючи різного роду завдання. І в
результаті знання набувають формального характеру, недовго затримуються в пам'яті
більшості. Щоб уникнути формального вивчення предмету, викладачу необхідно так
здійснювати свою роботу на практичних заняттях, щоб вона підводила студентів до
самостійних висновків і узагальнень, які потім будуть закріплені при виконанні
практичних вправ.
Можна, наприклад, просто повідомити студентам, що суфікси іменників ИК та ОК
служать для утворення зменшувально-пестливої форми і при вимові звучать майже
однаково. Писати їх треба згідно з дуже простим правилом: якщо при відмінюванні слова
голосна літера «тікає», то це суфікс ИК, а якщо зберігається – то це суфікс ОК. Класичний
приклад, який дуже полюбляють і легко запам`ятовують студенти, – «замочок і ключик».
Провідміняємо та змінимо форми слів і побачимо: замочок – замочки (голосна «втекла»);
ключик – ключика (голосна залишилася на місці). Бажано, щоб студенти такі приклади
читали уголос, а потім записували в зошитах або на дошці.
На нашу думку, запропоновані методи сприяють підвищенню рівня мотивації
іноземних стувдентів до вивчення української мови як іноземної, враховуючи рівень
їхньої психологічної та соціальної адаптації, професійної орієнтації тощо, але не варто
зупинятися на досягнутому. Викладачеві необхідно весь час працювати над питанням
створення таких умов, щоб процес здобуття знань був для кожного студента цікавим,
потрібним, комфортним. Без мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності не
може бути позитивних результатів і взаємного задоволення.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
(огляд дисертацій)
В англомовному світі медіаосвіта почала активно розвиватися з середини минулого
століття. До українського освітнього простору поняття «медіа», як і терміни, до складу
яких воно входить, потрапило значно пізніше. Чи не першими за підготовку дисертацій з
медіаосвітніх технологій у навчальному процесі взялися викладачі іноземних мов
(переважно – англійської) , котрі могли працювати з першоджерелами мовами, яких вони
навчали. Почалося це тоді, коли україномовні словники навіть не мали статей з терміном
«медіа». Першою була лексема «мас-медіа», її значення коментували так: те саме, що
засоби масової інформації (комунікації). Це ввело в оману багатьох дослідників, котрі
нашвидкоруч почали розглядати медаосвіту як своєрідну «журналістику для всіх» [7: 8:
14]. Педагоги-практики своєю творчістю довели, що медіаосвіта – це не «журналістика
для всіх», хоча - при певних умовах - може бути й такою [17].
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми свідчить про прискорений темп
впровадження медіаосвітніх технологій у навчальний процес вищої школи. Дисертаційні
напрацювання Романа Бужикова, Раїси Бужикової, Юлії Горун, Наталі Духаніної, Олени
Каліцевої, Артема Онковича, Інни Сахневич, Ольги Янишин та ін., виконані у відділі
теорії та методології гуанітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України,
переконували у глибинних можливостях медіаосвітнього підходу до осучаснення
навчального процесу, зокрема, й у вищій школі. Нині медіадидактика вищої школи
охоплює концептуальні засади розвитку медіаосвітньої компетентності педагогів,
юристів, документознавців, учителів інформатики, фахівців з комп’ютерних наук,
маркетологів, «надзвичайників» та ін. [6; 10; 12; 15].
Про актуальність розробляння й упровадження моделей гуманно зорієнтованого
навчання й виховання молоді на основі широкого використання Інтернет-технологій, котрі
дадуть змогу студентові сповна реалізувати його природний освітній, соціальний і
духовний потенціал та забезпечать активізацію всіх сфер діяльності, у першу чергу 58

навчально-пізнавальної - йшлося у дисертації Р.П.Бужикова з Миколаєва „Педагогічні
умови застосування інноваційно-комунікційних технологій у процесі навчання іноземних
мов студентів вищих економічних навчальних закладів” (Миколаїв - Київ, 2006). [1].
Зауважимо, що поняття «інтернет-дидактика», яке згодом стало «парасольковим»,
з’явилося пізніше [11; 13]. Однією з найсуттєвіших переваг впровадження цих технологій
у практику навчання студентів, на думку досдідника, є можливість реалізації таких
методів, як індивідуалізація і диференціація. Врахування індивідуальних особливостей
студентів, їх суб’єктного досвіду дозволяє обирати для кожного оптимальний шлях
навчання. Це дослідження Р.Бужикова – чи не перший український приклад застосування
в професійній підготовці у вищій школі інтернет-дидактики, котра відкриває широкі
перспективи диференціації навчання, сприяє розкриттю творчого потенціалу,
пізнавальних здібностей кожного окремого учасника навчального процесу, а також надає
навчальній діяльності творчого, дослідницького характеру, що - природно - приваблює
молодь, оскільки результати приносять задоволення спонукають до праці, пошуку нових
знань [9]. І це підтвердили подальші дослідження.
Черкаська дослідниця І.М.Чемерис докладно розглянула формування професійної
компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань
(Черкаси - Київ, 2008), довела необхідність залучення іншомовної періодики до процесу
навчання іноземної мови майбутніх журналістів із метою формування їхньої професійної
компетентності. Дисертантка визначила специфіку англомовних мас-медійних видань
щодо використання їх у навчальному процесі й запропонувала ефективну технологію
формування професійної компетентності з опертям на засоби іншомовних періодичних
видань [20]. Ця робота - наочний приклад упровадження пресодидактики й
пресолінгводидактики у навчальний процес вищої школи – знайшла втілення й у
навчальному посібнику дослідниці, адресованому студентам факультетів журналістики.
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів
комп’ютерних наук розглядала Н.М.Духаніна (Київ, 2011). Дослідниця представила
структуру, критерії та показники ефективності застосування медіаосвітніх технологій.
Авторка доводила, що позитивні результати при набутті фахових знань ефективніші через
створення медіаосвітнього середовища навчального закладу, через розробляння та
інтеграцію спецкурсів медіаосвітньої спрямованості у зміст професійної підготовки [3; 6].
Актуальним є формування готовності магістрантів до використання медіаосвітніх
технологій; узгодженість навчально-виховного процесу з медіакультурним розвитком
магістрантів. Удосконаленню підготовки магістрів комп’ютерних наук сприяв авторський
інтегрований спецкурс „Основи медіакультури”.
У дисертації О.К. Янишин (Івано-Франківськ - Київ, 2012) уперше доводилась
ефективність залучення медіаосвітніх технологій до формування професійних якостей
майбутніх документознавців [21]. На основі аналізу закордонних праць, комунікативні
вміння дослідницею віднесено до групи трансферабельних умінь, котрі найбільш
затребувані працедавцями, формуються в академічному навчанні й переносяться у фахову
діяльність. У дослідженні продемонстровано наскрізне формування комунікативних умінь
на всіх етапах професійної підготовки документознавців через інтеграцію медіаосвітніх
технологій до навчальних дисциплін різних циклів, практики, науково-дослідної та
позааудиторної роботи студентів. Медіаосвітні технології (радіо- і теледидактика,
пресодидактика, пресолінгводидактика, кінодидактика, веб-дидактика, інтернет-дидактика
та ін.) - інноваційні освітні технології, котрі використовують для своєї реалізації
інформаційно-комунікаційні можливості мас-медіа, готують до умов життя в суспільствах
знань, впроваджують принципи гуманізації освіти тощо, - зазначає дослідниця [21].
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці
майбутніх фахівців нафтогазового профілю [19] розглядала І.А.Сахневич (Івано59

Франківськ - Київ, 2012). Узагальнення теоретичних та експериментальних результатів
дослідження дозволило визначити основні теоретичні концепції та медіаосвітні моделі, а
на їх основі - аналізувати ефективні напрями, способи і методи застосування медіаосвітніх
технологій у професійній підготовці. Йшлося про використання предметних методик пресодидактики, кінодидактики, теледидатики, інтернет-дидаткики у комплексі. До речі,
саме І.Сахневич – автор першого навчального посібника з використання медіаосвітніх
технологій у вищій технічній школі.
Житомирська дослідниця С.В.Іць [4].розглядала педагогічні умови формування
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти
(Житомир, 2014). Через аналіз стану проблеми та специфіки дослідження в педагогічній
теорії та практиці, розкриття наукових підходів щодо визначення змісту та структури
феномену медіаосвіти, С.В.Іць обґрунтувала структуру, критерії та показники професійної
компетентності, ефективність педагогічних умов та медіаосвітніх технологій. На основі
моделі формування професійної компетентності запропонувала авторський спецкурс
"Технології медіаосвіти в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови",
підготувала навчально-методичний посібник, який може бути рекомендований студентаммайбутнім вчителям іноземної мови для формування та вдосконалення професійної
компетентності як на лекційних, практичних і лабораторних заняттях з методики
викладання фахових дисциплін, так і на факультативах та методичних майстернях для
самостійного поглиблення знань. Дослідження С. В. Дєньгаєвої з Житомира присвячено
актуальній проблемі формування професійної компетентності майбутнього вчителя
іноземної мови засобами медіаосвіти. Специфіка формування професійної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти, на думку дослідниці, має свою
специфіку. Вона теоретично обґрунтувала й експериментально перевірила ефективність
педагогічних умов та медіаосвітніх технологій на основі авторської моделі, через
упровадження у навчальний процес спецкурсу „Технології медіаосвіти в професійній
підготовці майбутнього вчителя іноземної мови». Запропоновані матеріали [2] також
можуть бути корисними для учителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогівметодистів інститутів післядипломної освіти та курсів з підвищення кваліфікації вчителів
для вдосконалення рівня розвитку професійної компетентності вчителів та їхнього
професійно-особистісного зростання.
Молода дослідниця Н.М.Лашук із Чернігіва підготувала до захисту дисертацію
щодо педагогічних умов формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у
процесі фахової підготовки. Дослідниця вважає творчою медіадіяльністю мисленнєву й
практичну діяльність, пов’язану з опрацюванням та перетворенням інформації, яка
реалізується засобами різноманітних медіатехнологій з метою упорядкування,
оформлення та презентації цієї інформації у різних медіаформатах, продукт якої має
суб’єктивні або об’єктивні цінності. Ми згоджуємося з думкою досдідниці, що
креативність та креативну діяльність можливо розвивати, застосовуючи спеціальні
методи: метод випадкових слів, зворотній метод, метод запитань, метод «шести
капелюхів», метод «аналогій», метод концептуальних карт; метод синектики, метод
візуального мислення тощо. Отже, реалізація цієї умови під час навчального процесу
можлива за допомогою: 1) особистісно-орієнтованого підходу, створення позитивної
атмосфери, мотивації до творчої діяльності шляхом надання вибору медіаформатів,
жанрів, медіатехнологій, тем для творчої медіадіяльності, самооцінювання колективних
або індивідуальних творчих продуктів; 2) розроблених практичних завдань спецкурсу
«Медіакомпетентність. Технології та стратегії», які передбачають створення дизайну
грошових купюр, розробку буктрейлеру до підручника, створення підкастів, «хмари слів»,
анкет, медіакарт, створення історії/казки/тексту, розробку реклами та стратегії рекламних
кампаній, інтерактивних плакатів, мікроблогів, відео, зображень тощо, тобто створення
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певної медіапродукції; 3) використання різноманітних способів та інструментів
медіаосвітнього простору для реалізації креативного потенціалу майбутніх фахівців з
маркетингу та створення можливостей для творчого самовираження у процесі аудиторної
та позааудиторної роботи; 4) використання методів та стратегій розвитку критичного
творчого мислення та креативності [5].
Як бачимо, медіадидактика вищої школи розвивається в багатьох регіонах України
на прикладі розробляння медіаосвітніх технологій за різними векторами: при підготовці
педагогів дошкілля, початкової, середньої та вищої школи, в післядипломній освіті. У
нашому огляді ми віддали перевагу дисертаційним роботам з медіаосвітньої
проблематики, зорієнтованих на специфіку викладання англійської мови, й не розглядали
досить великий масив інших дисертацій та дотичних до теми публікацій. Ці та подібні
дисертації українських дослідників - свідчення того, що в процесі навчання присутні
різноманітні технології використання мас-медіа і що вони мають блискучі перспективи на
подальший розвиток..
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ІМЕНА АРТЕФАКТІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СЛОВНИКУ
СУЧАСНОЇ МОВИ
Зараз у закладах вищої освіти України навчається значна кількість студентівіноземців, які приїхали в нашу країну, щоб отримати освіту за обраним фахом. А цей
процес всі вони починають з вивчення нової мови. Саме тому мова є першим і дуже
відповідальним кроком у засвоєнні нового лінгвокультурного, соціального та ментального
простору.
Важливим для сучасного ставлення до лінгвістичних досліджень є оцінка мови
як суто специфічної сфери діяльності людини, яка пов’язана з пізнанням і перетворенням
навколишнього світу. Проблематика лінгвістичних досліджень постійно розширюється та
все частіше поєднана з логікою та філософією.
Засвоюючи навколишній світ, людина водночас робить спроби систематизувати
його об’єкти, які існують у своїй відокремленості, але складають передумову загальної
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єдності, яка дає можливість адекватного сприйняття різних форм буття та його
перетворення у науці про мову.
Мова – основа культури кожного етносу, відповідно – різні мови – це не лише різні
філософії світосприйняття, а і скарбниці знань про навколишній світ та ключі до його
розуміння. Ще видатний дослідник мови Потебня писав, що треба вивчати не те, що
описується з допомогою мови, а те, що в мові відображається. Він розглядав мови, як
різні системи способів мислення, та порівнював їх з зором: подібно до того, як найменше
змінення в устрої ока та діяльності зорових нервів обов’язково призводить до змінення
світоспоглядання людини, так кожна дрібниця в устрої мови створює особливі комбінації
елементів думки.
Важливе значення у процесі вивчення мови має лексика. Оволодіння нею
відбувається поступово: від невеликих за обсягом, тематично, а відповідно комунікативно поєднаних груп, до величезних шарів лексики, що також поєднані певною
тематикою. Тематична організація лексичного матеріалу має такі важливі переваги: 1) на
основі слів, що тематично пов’язані, більш результативні різного роду мовні вправи; 2)
слова, тематично близькі, краще запам’ятовуються; 3) організація навчального матеріалу
за темами надає більшу можливість ознайомлення студентів з реаліями країні, мова якої
вивчається.
Сьогодні вивчення різних лексичних груп є головним об’єктом багатьох
лінгвістичних досліджень, хоча їхнє виділення та розмежування відбувається на різних
підставах.
У центрі проведеного нами дослідження був аналіз деяких особливостей
семантично вагомої та достатньо чисельної групи предметних лексем – імен артефактів.
Вони займають одне з перших місць за частотою використання, тому заслуговують
особливої уваги.
Ще стародавні грецькі вчені висували на перший план дослідження мови як засобу
пізнання. Однією з проблем, що найбільш інтенсивно обмірковувалася, була проблема
відношення мови до «позамовної реальності», тобто об’єктивного світу та свідомості
(мислення). Це питання було сформульовано у такому вигляді: чи є зв’язок між словамиіменами та позамовними об’єктами, які вони називають, природним, необхідним, чи цей
зв’язок є наслідком умовної домовленості людей вважати слова іменами відповідних
явищ.
Комунікація за допомогою мови у людській спільноті заснована на тому, що мова
встановлює зв’язок між індивідуумами у межах національної мови та народами у межах
мови як такої.
Між функціями мовних одиниць та функціями мови існує певний зв’язок. Він, в
першу чергу, проявляється у тому, що функції окремих одиниць та категорій мови є
конкретною реалізацією загальних мовних функцій і тому перебуває на їхній службі.
Серед величезної кількості лексичних одиниць, якими людина робить спробу
відображати навколишній світ, особливе місце відведено іменникам. У зв’язку з цим дуже
важливим є питання про можливість їхньої класифікації, тому що різні ділянки лексики з
різним ступенем повноти підлягають розділенню на класи та групи. Аналіз іменників –
назв предметів, створених людиною, підтверджує це.
Артефакт – від латинського artefactum - штучно зроблений об’єкт.
Характеристика цієї семантичної категорії і навіть саме її виділення базується на
розділенні імен природної мови на два класи, що принципово відрізняються, - імена
природних і номінальних родів. Імена артефактів займають проміжне місце між цими
двома класами, маючи ознаки даних семантичних категорій.
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Класифікації іменників, створені за принципом ієрархії, що мають дихотомічну
будову, походять від «дерева Порфирія» - форми, в якій Порфирій, коментатор
Аристотеля, подав аристотелеву класифікацію субстанцій.
В ній разом з іншими групами («Люди», «Небесні тіла» тощо) виділяється група
«Речі», яка фактично поєднує дві різні групи: природні «неживі» об’єкти та власно «речі»
- об’єкти, зроблені людиною (артефакти).
Тобто термін «артефакт» був введений ще за часів Аристотеля, але лінгвістичні
дослідження цієї частини лексики і до нашого часу не є дуже популярним. Хоча останнім
часом з’являється певна кількість робіт, присвячених аналізу імен артефактів [Морковкин
1984; Гинзбург 1982; Калинина 1989; Висоцька Т.М. 2011; Божко 1993, 2003, 2011 та
деякі інші].
Але сьогодні поняття «артефакт» отримало нові виміри.
Артефакт (від лат. artefactum - штучно зроблене) – явище, процес, предмет,
властивість предмету або процесу, поява якого з природних причин неможлива або
малоймовірна. В археології – це рукотворний предмет, що має відношення до попередньої
історичної добі. У будь-якому науковому експерименті - отриманий результат. В обробці
та відтворенні сигналів (оптика, зв’язок, аудіозапис, відеозапис тощо) – дефект, шум у
сигналі, зображенні. У комп’ютерній графіці – небажані особливості згенерованого
комп’ютером зображення. У культурі – штучно створений об’єкт, що має знаковий або
символічний зміст. Артефактами культури можуть бути створені людьми предмети, речи а
також феномени духовного життя суспільства: наукові теорії, забобони, твори мистецтва.
Сьогодні з’явилися і зовсім нові тлумачення а відповідно і розуміння цього
поняття. Наприклад, у фантастиці – унікальна річ, що має свою історію і особливості
(магічні, якщо жанром є фентезі). У комп’ютерних іграх – рідкісний, унікальний предмет,
що дає гравцеві вагомі ігрові переваги. В магії – предмет, що володіє надзвичайними,
надприродними властивостями.
Іменники разом з дієсловами становлять основний словниковий склад
європейських мов, її ядерну частину, і посідають перше місце за частотою використання.
Їхня частка у словнику досягає 35% всіх слів, а в окремих функціональних стилях вона ще
більша. Кількість іменників постійно зростає, і це зростання відбувається за рахунок імен
артефактів.
Частина цих лексичних одиниць не реагує (або реагує дуже повільно) на зміни у
суспільстві і зберігає свої первісні значення і сталий склад. Серед таких груп, наприклад,
назви приміщень та їхніх частин (хата, кімната, вікно, підлога, стіна); назви одягу та
взуття (хустка, спідниця, плаття, чоботи, черевики); назви їжі та питва (хліб, каша, борщ,
сметана, сир, пиріг); назви меблів (стіл, стілець, лава, ліжко); назви знарядь (сокира,
молоток, коса, граблі, плуг, лопата).
Але разом з ними в мові з’являється величезна кількість назв нових речей і понять,
які сьогодні широко використовуються у суспільстві, і цей процес ніколи не закінчується
(холодильник, мікрохвильова піч, дисплей, файл, сервер, смартфон, СМС).
Кількість іменників у сучасній мові активно збільшується. Перш за все, це
пов’язано з причинами екстралінгвістичного характеру. Навколишній світ відображається
у мові в найменуваннях природних об’єктів (кількість яких практично не змінюється) і
безлічі найменувань навколишніх речей та предметно-матеріальних цінностей, створених
людьми. Кількість імен «другої природи» постійно збільшується. Їх сьогодні у сотні разів
більше ніж у 50-70 роки ХХ століття. У виробничій діяльності це співвідношення ще
більше. Це пов’язано з інтенсивним процесом проникнення у мову професіоналізмів,
наукових та технічних термінів, більша частина яких є іменниками. Тому роботи
дослідників мови часто пов’язані зі сферою певної професії, як, наприклад, роботи
Висоцької Т.М., яка досліджує класифікації технічних найменувань артефактів гірничої
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промисловості, або Каліниної Н.В., що займалася найменуваннями водних транспортних
засобів.
Кількісна значущість і інформативна цінність імен артефактів у сучасних
європейських мовах ставить перед дослідниками завдання їх вивчення, знаходження
семантичних і формальних ознак, принципів їхньої класифікації.
Артефакти єднаються в певні групи на основі їх співвіднесення з об’єктами
реального світу (відповідно до екстралінгвістичних ознак). При цьому угрупування слів,
що беруться в їх окремих значеннях, відтворюють групи позамовних об’єктів, наприклад,
назв інструментів, предметів одягу та іншого. У межах цих об’єднань між словами
встановлюються різноманітні відносини (синонімія, антонімія, гиперо-гипонімія та інше).
Імена об’єктів неживої природи, що створені людиною, несуть у собі значення
предметності, денотатності та передбачають всередині групових об’єднань (тематичних,
лексико-семантичних груп, предметних полів) перелік елементів за принципом «частина ціле», «функція», «матеріальна основа» та інше.
Функціональний критерій є головним у семантиці імен артефактів.
Висновки. Таким чином вивчення особливостей представлення у лексиці різних
мов тих, чи інших частин змістовного континууму є важливим моментом у засвоєнні
нової мови взагалі. А складення списків імен другої природи – імен артефактів,
прив’язаних до певних тематичних угрупувань, сприяє успішності
досягнення
компетентності у комунікативній – а відповідно - навчальній та професійних сферах.
Тому робота по створенню таких матеріалів, без сумніву, представляє певний інтерес та є
перспективною.
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ФОЛЬКЛОР»
В ГРУПАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ З УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ НАВЧАННЯ
НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ
Культурологічна освіта стала сьогодні одним із найважливіших напрямків у
гуманітарній підготовці студентів вищих навчальних закладів в усьому світі. Ознайомити
студентів із культурними досягненнями людства, дати широке тло історичних змін у
світовому культурному процесі — мета гуманітарно-гуманістичної освіти, оскільки, як
сказав мудрець, «Не знати подій, що сталися до твого народження, значить бути завжди
дитиною» (Цицерон).
Сучасний соціальний, ідеологічний і естетичний стан суспільства краще бачаться
через міфологічні установки кожного народу. Зробити активним знання студентів про те,
що міфологія — це форма свідомості, яка являє собою основу будь-якої культури, — ось
мета роботи педагогів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Знайомство з міфологічними джерелами образного мислення допомагає студентам
побачити міфологію як психологію, спроектовану на зовнішній світ, дає можливість
диференційовано усвідомити систему моральних цінностей народу, мову якого вони
вивчають. Це може стати значною допомогою студентам у їхньому глобальному
особистісному розвитку — краще зрозуміти самих себе, підвищити свій загальнофілософський рівень, розширити власну культурологічну компетенцію.
Література - людинознавство - ключ до самосвідомості, до мовного
психоосмислення себе як одиниці Всесвіту. І ключ цей є у кожного народу. Література
також є важливим джерелом знань про народ, його культуру, духовність, ментальну
сферу. Джерела національної культури в кожного народу свої. Але немає сумніву, що всі
вони виходять із міфології, яка трактується не лише як сукупність переказів і легенд.
Міфологія — це поетична філософія й основа психічних феноменів людства від давнини й
до сьогодні. Зв’язок міфології із культурологією, фольклором та літературою
безперечний.
Найціннішим скарбом національної культури кожного народу, пов’язаним із його
життям і побутом, є фольклор. Фольклор - це перша сходинка народної творчості після
міфології перед народженням кожної національної літератури. Вивчення фольклору – це
перший ступінь якісно нового залучення студентів-філологів до історії художньої
культури людства. На початку становлення цивілізації мистецтво, синкретичне й
сакральне у своїй первісній фольклорній формі, було невідʼємною частиною
повсякденного життя людей. І наразі воно залишається одним із найважливіших способів
самоідентифікації людської особистості у всій безлічі її проявів.
Вивчаючи фольклор, іноземні студенти не тільки знайомляться з долітературними
пам'ятками, їхніми художніми особливостями, вони ще й спробують відновити
закономірності функціонування людської свідомості в пізнанні світу за допомогою
образів, тобто створення міфологічної картини світу, яка, у свою чергу, стає прообразом
будь-якого художнього (літературного) миротворчого акту.
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Метою вивчення усної народної творчості є необхідність дати сучасне визначення
фольклору як особливого виду мистецтва й фольклористики як науки; визначити її місце
серед сучасних гуманітарних дисциплін, її взаємини з літературознавством; закласти
підґрунтя історизму в підході до творів мистецтва.
Актуальність викладання українського фольклору для іноземних студентів зумовлена
необхідністю якісної підготовки студентів до вивчення профільних дисциплін
українською мовою. Курс з українського фольклору має важливе методичне та
методологічне значення, формує фундамент знань науки про мистецтво слова, що має
стати підґрунтям для подальшого вивчення історії та теорії літератури. Опановуючи цей
курс, іноземному студентові важливо набути вмiнь аналiзувати твори української усної
народнопоетичної творчості, зiставляти їхні жанрові особливості; через ознайомлення з
фольклорними текстами, зі словами-фольклоризмами відкрити особливий світ народного
художнього мислення.
Одним з кардинальних завдань курсу є формування уявлень про те, чим
відрізняються два види мистецтва: фольклор і література, для чого треба встановити
витоки фольклорного синкретизму, особливості фольклорної поетики, специфіку жанрів
українського фольклору (таких, як міф, казка, дума, історична та лірична пісня, прислівʼя,
приказки, загадка, народна драма), пояснити природу їх виникнення, виявити їхню
поетику, показати можливість еволюції та трансформації одного жанру в інший.
Використовуючи принцип жанрової системи українського фольклору, студенти
знайомляться з пам'ятками усного словесного мистецтва.
У зв’язку з усім перерахованим виникла потреба у навчально-методичному
посібнику з української усної народної творчості для іноземних студентів підготовчого
відділення. Навчальний посібник „Український фольклор для іноземних студентів”
(автори: О. С. Валіт, Т. Ю. Гутнікова, Л. В. Задорожня, Г. Г. Руденко) створено на кафедрі
мовної підготовки 2 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. Посібник складається з 10 уроків, він
містить адаптовані до сприймання й засвоєння іноземцями наукові тексти та зразки усної
народної творчості, відомості з теорії літератури. Кращому розумінню текстів, термінів і
понять сприяють словники, які розкривають значення багатьох слів і літературознавчих
термінів. Запитання й завдання з літератури, лексико-граматичні вправи з української
мови допомагають виробити й закріпити мовленнєві навички.
Вивчення текстів кожного уроку ґрунтується на виконанні цілого комплексу вправ.
Передтекстові вправи мають на меті зняття лексичних та граматичних труднощів.
Важливе місце в передтекстовій частині комплексу посідають вправи, спрямовані на
засвоєння тематичної лексики тексту. Післятекстові вправи не тільки контролюють рівень
знання тексту та ефективність його самостійного опрацювання, вони допомагають
закріпити лексичний матеріал, автоматизувати мовленнєві зразки і привернути увагу
студентів до найважливішої інформації. Передтекстові й післятекстові вправи
відповідають методичним вимогам: вони посильні для всіх студентів групи за своїм
обсягом та лексико-граматичним наповненням; ураховують поступовий рух від простих
до складних видів роботи, а також апелюють до різних видів пам’яті, мислення,
сприйняття та активізують усі види мовленнєвої діяльності іноземних студентів.
Серйозним завданням, розв'язуваним під час знайомства з основними питаннями
посібника, є розвиток у студентів-іноземців професійних навичок – користуватися
науковою термінологією. Під час навчання за цим посібником визначається низка
найважливіших в історії художньої культури (і літератури) понять: міф, міфологічний
світогляд і його особливості, особливості міфологічного часу і простору, основні категорії
міфології, зв'язок міфу, обряду і фольклору, структура міфологічного сюжету, мотив
тощо. У студентів створюється уявлення про те, що міфологічна свідомість як спосіб
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пізнання світу в художніх образах є фундаментом для мистецтва й літератури наступних
епох у всіх народів, які досягли певного етапу розвитку культури.
На науковій основі в посібнику гармонійно поєднано ідеї, принципи та концепції
фольклористики та психолого-педагогічних наук. На цих підставах сформовано чітку
систему методичних прийомів їх вивчення на заняттях та під час самостійної роботи
студентів.
Автори посібника виробили особливу систему навчання іноземців на підготовчому
відділенні: компактність, доступність, роз’яснювальний характер викладу, і саме це
дозволяє авторам сподіватися, що він стане досить вагомим внеском у розробку як
теоретичних, так і практичних питань викладання української літератури для іноземців.
Глобальні зміни на сучасному етапі розвитку цивілізації невпинно наростають за
швидкістю, складністю, впливом на суспільство й окремих людей. У процесах
реформування практично всіх аспектів життєдіяльності виражається необхідність
адекватного реагування на зміни, що відбуваються. Процеси інтенсивних змін справляють
вплив і на систему освіти.
Викладачі підготовчих відділень для іноземців, враховуючи нові й постійно
змінювані потреби в освітніх послугах, можуть і вже повинні сьогодні не сліпо
додержуватися інструкцій, що містяться в стандартах, а, не знижуючи темпів,
тематичного наповнення й посилення традиційних методичних прийомів, науково й
практично обґрунтовувати нові раціональні прийнятні завдання навчання, корегувати їх з
урахуванням нових навчальних умов.
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ВИВЧЕННЯ МОВОЗНАВСТВА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Останнім часом вивчення української мови як іноземної набуває усе більшого
поширення у вищих закладах освіти нашої держави, де крім українських, навчаються й
іноземні студенти. Із прийняттям Закону України № 2704 – VIII «Про забезпечення
функціонування української мови як державної», що був надрукований у газеті «Голос
України» 16 травня 2019 року, навчання в українських вишах має відбуватися державною
мовою або мовами Європейського Союзу. Варто відзначити, що останнім часом іноземні
студенти, які обирали для навчання Харківський національний університет імені В.Н.
Каразіна,дійсно усе частіше виявляли бажання вивчати на підготовчому відділенні
англійську мову, як найбільш поширену на теренах Європи. До того ж знання англійської
в деяких країнах заохочується й мотивується подальшими надбавками до заробітної плати
фахівців.
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Водночас деякі слухачі підготовчого відділення воліли обрати вивчення російської
мови і як мови навчання, і як мови побутового спілкування на теренах нашого регіону.
Так, слухач, який обрав лікарський фах, у подальшому має проходити медичну практику в
лікарнях і поліклініках Харкова, де йому доведеться опитувати місцевих хворих, для яких
звичною й значно зручнішою є російська мова, особливо для людей похилого віку.
Траплялися випадки, коли студенти, переважно з країн Африки, де англійська функціонує
як державна, обирали вивчення російської мови для полегшення подальшого побутового і
професійного спілкування в нашому місті. Такі слухачі вивчали не лише російську
лексику, граматику та синтаксис. Їм викладались й основи професійного мовлення за
фахом. Слухачів знайомили з російськомовною термінологією за майбутнім фахом, серед
яких такі напрямки, як: медицина, біологія, хімія, економіка, право, літературознавство,
мовознавство тощо. Для цього було підготовлено низку навчальних планів та посібників у
відповідності до напрямків підготовки, адже такі пропедевтичні курси мали підготувати
слухача до подальшого сприйняття професійних текстів під час навчання на першому й
подальших курсах за обраним фахом.
Наразі перед викладачами кафедри мовної підготовки 2 Навчально-наукового
інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна постала проблема зробити привабливою для іноземців і нашу державну мову.
Значним чином вирішенню такого завдання сприяє сама мовна реальнісь України, адже і
дотепер, вивчаючи англійську або російську мову, слухачі й студенти жваво цікавились
українською мовою. Назви вулиць, станцій метро, маркування різноманітних харчових
продуктів, побутових товарів, предметів одягу, україномовні оголошення або перелік
товарів у чеках із супермаркетів, – усе це стимулювало потребу іноземців у вивченні
української мови. Важливу роль у формуванні зацікавленості до вивчення державної мови
відігравали різноманітні екскурсії містом, до музеїв та галерей, до ботанічного саду. Так,
наприклад, відвідування галереї «Бузок», де постійно оновлювані експозиції викликали
бажання частих повторних екскурсій до цього закладу, стимулювало вивчення ботанічної
термінології та її порівняння в різних мовах. Екскурсії містом надавали можливість
знайомити іноземних слухачів із особливостями українського алфавіту та лексики через
прочитання й тлумачення назв вулиць, магазинів, рекламних оголошень, монументів
тощо. Зокрема, інтерес до української мови був викликаним і через численні пам’ятки
культури й мистецтва нашого міста, пов’язані з козацтвом, козацьким бароко. Такі
лексеми, як: «вулиця», «майдан», «площа», «річка», «церква», «незалежність», «Харків»,
«Україна», «перемога» й навіть назва «Проспект науки», – дозволяли викладачу
пояснювати різницю між українською й російською мовами не тільки на лексичному, а й
на фонетичному рівні. Під час занять та відвідування університету двомовність іноземних
слухачів формувалася через необхідність засвоєння таких лексичних одиниць, як:
«зошит», «підручник», «олівець», «дошка», «оголошення», «квиток», «перепустка»,
«вхід», «вихід», «поверх», «курити», «заборонено» тощо. Український календар також
перебував у центрі студентської уваги. Порівняння назв місяців, днів тижня із подальшим
їх поясненням становило потребу студентів і викликало інтерес щодо пояснень значень
слів.
Як правило, особливе захоплення слухачів викликала гастрономічна тема. Назви
українських страв та їхніх складових завжди цікавила іноземців. Задля підвищення
ефективності засвоєння російської мови як іноземної на кафедрі традиційно проводилися
позааудиторні заходи, присвячені українським традиціям і обрядам: свята релігійні та
світські, заручини, весілля тощо. Оскільки свята здебільшого супроводжуються щедрим
застіллям, оповідалося й про традиційні українські наїдки. Слухачів завжди цікавило
питання, з яких інгредієнтів вони створені. Здебільшого, такий інтерес був зумовлений
релігійними переконаннями й табу на певні види м’яса, але траплялися випадки, коли
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слухачі цікавилися й із міркувань «гастрономічного туризму», маючи намір скуштувати
екзотичні для них смаколики та, імовірно, запозичити для себе нові рецепти. Отже, до
індивідуального словника слухачів і студентів потрапляли такі слова, як: «борщ»,
«вареники», «млинці», «гречаники», «налисники», «бараболя», «буряк», «цибуля»,
«часник», «куліш», «юшка», «оладки», «пампушки», «жито», «шулики», «вергуни»,
«холодний борщ», «книші», «ковбаса», «тетеря», «шинка» тощо. Також відвідування
закладів громадського харчування в рамках «гастрономічного туризму» теж стимулювало
іноземців цікавитися у викладачів складниками й назвами екзотичних українських наїдків.
Без перебільшень можна сказати, що в харківських університетах у справі вивчення
іноземними студентами мов як іноземних завжди формувалася білінгвальна місцева
мовно-мовленнєва культура, де переважала обрана для вивчення мова із неодмінним
супроводом української як державної. Але наразі постала нагальна потреба вивчення саме
української як мови подальшого навчання у вишах, оскільки мовою навчання держава
визначила саме її.
Методика й практика викладання української як іноземної зараз перебуває на стадії
становлення, і це зрозуміло. Із одного боку, історично склалася ситуація, за якої в
українських університетах іноземних студентів навчали російської мови. Останнім часом
розпочалося навчання англійською або українською, отже виникла нагальна потреба
навчати саме державної мови. Певна схожість української та російської мов, білінгвальна
освіта вітчизняних філологів, що тривалий час викладали «РКІ», зумовили наслідування
прийомів і методик, що використовувалися раніше. Окрім поповнення індивідуального
лексичного запасу студента, значну увагу зосереджено на вивченні граматики,
оскількизнання правил граматики іноземної мови та ситуативне застосування їх в
активний і пасивний спосіб значно скорочує процес оволодіння нової для людини мови.А,
оскільки вивчення мовлення майбутнього фаху завжди супроводжувалося закріпленням
граматичних навичок слухачів і студентів під час вивчення російської, було прийняте
рішення застосувати ті ж принципи й під час вивчення мови майбутньої спеціальності й
українською.
Не слід думати, що йдеться про вельми банальний переклад матеріалу тематичних
планів і навчальних посібників з російської. По-перше, це неможливо суто технічно, адже
існує відчутна різниця в законах граматики двох мов. По-друге, досвід викладання
вихідних засад мовлення фаху виявив як позитивні, апробовані практикою форми й типи
завдань і текстів, так і певні недоліки їх використання. Передусім це пов’язано із
складним, як для іноземних студентів, типом деяких текстів і вправ. По-третє, були
змінені тематичні плани викладання на певних напрямках фахового мовлення. Це
стосується інженерної спеціалізації, лікарськоїспеціальності, філологічного фаху, та
деяких інших. Так, кардинально змінено структуру курсу й відповідно до того навчальний
посібник з літературознавства. Те ж саме стосується й структури курсу з мовознавства.
Останній посібник за цим фахом був виданий 2015 року авторським колективом
Бурякова О. С, Валіт О. С., Лагута Т. М. під назвою «Введение в языкознание: Учебнометодическое пособие для иностранцев, изучающих русский язык (начальный курс
обучения)». Обсягом у 100 сторінок видання містило такі теми (мовою оригіналу):
1. Наука. Гуманитарные науки.
2. Языкознание.
3. Язык и его единицы.
4. Фонетика и фонология. Звуки речи.
5. Слог как фонетическая единица.
6. Ударение и интонация.
7. Лексикология и фразеология.
8. Морфемика и словообразование как разделы грамматики.
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9. Морфология. Части речи.
10. Синтаксис. Классификация предложений.
У новоствореній програмі з мовознавства для навчання іноземних слухачів
українською передбачено 15 тем. Зрозуміло, що уникнути дублювання певних неможливо
внаслідок особливості навчально-наукового матеріалу. Але в українському посібнику
відповідно до програми, попри збільшення кількості тем, утілено намагання укладачів
спростити як тексти, так і завдання для слухачів, що навчаються українській мові менше
року, й водночас максимально підготувати їх до подальшого вивчення наукової
дисципліни. Зокрема запропоновані такі теми:
1. Наука. Гуманітарні науки.
2. Мовознавство.
3. Функції мови.
4. Мова і суспільство.
5. Походження і розвиток мови.
6. Фонетика. Звуки мови. Склад слова.
7. Фонетичні процеси. Наголос їх інтонація.
8. Орфоепія й орфографія.
9. Лексика та фразеологія.
10. Архаїзми, неологізми, історизми. Синоніми. Антоніми. Запозичення.
Етимологія.
11. Морфеміка. Словотвір. Граматика.
12. Морфологія. Частини мови іменні.
13. Дієслово та його форми. Службові частини мови.
14. Синтаксис. Словосполучення. Речення.
15. Класифікація речень.
На вивчення кожної з тем відведено 6 – 8 годин. У межах кожної теми передбачено
підготувальні вправи на кшталт:
Граматика уроку.
Варіанти паралельних синтаксичних конструкцій: «суспільні науки – науки про
суспільство – суспіствознавчі науки»; « природничі науки – науки про природу» тощо.
1. Термінологічна лексика для самостійного опрацювання, перекладу й
запам’ятовування.
2. Дієслова уроку й словосполучення з ними.
3. Однокореневі слова: «наука», «науковий», «науковець»; «мова», «мовознавство»,
«мовознавець» тощо.
4. Визначення роду іменників.
5. Словосполучення прикметник + іменник.
6. Запитання до слів, словосполучень і фраз.
7. Мовознавчий текст як головний компонент уроку.
8. Питання до тексту.
Приклад тексту:
ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК МОВИ
Проблема походження мови є дискусійною. Існує багато гіпотез виникнення
людської мови: звуконаслідувальна, звукосимволічна, емоційно-вигукова, релігійна,
космічна тощо.
Дискусійними є теорії моногенезу і полігенезу. Теорія моногенезу стверджує
походження усіх мов світу від однієї давної мови. Теорія полігенезу стверджує
протилежне.
Мова розвивається разом із розвитком суспільства. Її розвиток залежить від
економіки, політики, культури тощо. Це зовнішні причини розвитку мови. Так у мові
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з’являються нові слова. Контакти з іншими народами впливають на появу запозичень.
Внутрішні причини пов’язані з бажанням суспільства покращити мову, зробити її більш
зручною для користування.
Іноді мови зникають, або стають «мертвими». Такою мовою стала латинська, або
латина. Зникнення мови відбувається разом зі зникненням народу або держави. Також це
може бути наслідком мовної політики держави, яка прагне до асиміляції народів на своїй
території.
За структурою і матеріалом цей курс, на нашу думку, можна назвати
пропедевтичним курсом до вступу до мовознавства. Він призначений для формування в
слухачів мовних, культурних і професійних компетенцій за майбутнім фахом.
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Бурякова, О. С. Валіт, Т. М. Лагута. – Харків : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. – 100 с.
2. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник // М. П. Кочерган. – Київ : ВЦ
«Академія», 2014. – 304 с.
3. Крючкова Л. С., Мощинская Н. В. Практическая методика обучения русскому языку как
иностранному : учеб. пособие, 6- изд. // Л. С. Крючкова, Н. В. Мощинская. – Москва :
ФЛИНТА : Наука, 2017. – 480 с.

Варава С.В., Пушкарева Е. Н.
Харьковский национальный университет шимени В. Н. Каразина
г. Харьков, Украина
e-mail: varava22@gmail.com
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ УКРАИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» (разработчики:
Варава С. В., Пушкарева Е. Н., 2019 г.) составлена в соответствии с образовательной
программой для иностранных слушателей подготовительного отделения Научно-учебного
института международного образования Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина.
Данная программа рассчитана на 498 часов аудиторной и 332 часа самостоятельной
работы и ориентирована на студентов начального этапа обучения (вне зависимости от
родного языка или языка-посредника).
Программа включает 10 разделов.
І. Описание учебной дисциплины (цели обучения, задачи, характеристика
дисциплины, запланированные результаты обучения).
ІІ. Тематический план учебной дисциплины (лексическое и грамматическое
наполнение по разделам).
ІІІ. Структура учебной дисциплины (почасовое распределение практической
аудиторной и самостоятельной работы в соответствии с изучаемыми темами).
IV. Темы практических занятий с указанием количества часов.
V. Задания для самостоятельной работы (виды, содержание работы).
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VI. Индивидуальные задания.
VII. Методы контроля. Раздел содержит описание форм контроля (текущий
контроль, проверка знаний лексических тем, контрольные работы, экзамены). Раздел
включает подробное описание структуры и формы проведения экзамена по английскому
языку соответственно всем видам речевой деятельности (письмо, чтение, говорение,
аудирование). Описываются цели, объекты контроля, показатели выполнения. В разделе
содержатся критерии оценивания письменной и устной частей экзамена.
VIII. Схема начисления баллов. В разделе представлены системы оценивания
текущего (лексические темы, контрольные работы) и итогового (экзамен) контролей и
шкала оценивания в соответствии с суммой набранных баллов (от 1 до 100) и оценкой по
четырёхуровневой шкале оценивания (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
IX. Рекомендованная литература (основная и дополнительная).
X. Ссылки на информационные ресурсы в Интернете.
Программа соответствует лингвистической и коммуникативной подготовке
уровня В1.

Викто́р О.М.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут",
м. Харків, Україна
viktoririna1981@gmail.com
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ
"Язык – сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности –
в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, фольклоре".
С.Г. Тер-Минасова [5, с. 14]
Данная работа посвящена анализу учебного пособия "Глаголы движения в теории и
практике", созданного на кафедре гуманитарных наук ФМО НТУ "ХПИ" (авторы: ст.
преподаватели Викто́р О.М. и Криволапова Е.В.).
Тема "Глаголы движения", по-нашему мнению, является одной из самых сложных
в учебном процессе и для студента, и для преподавателя РКИ. Для выработки умений, а
тем более навыков необходимо время, а его, как всегда, очень мало, а нужно сделать
больше и лучше.
Императив в изучении русского языка иностранцами – это "утилитарное его
усвоение как орудия общения и выражения мысли" [4, с. 9]. Задача преподавателя –
пробудить у студента желание сознательно изучать язык и в первую очередь грамматику.
Грамматика для иностранца – это средство, механизм, с помощью которого он может
реализовать коммуникативные интенции в условиях реальной коммуникации
Движение – самый распространённый процесс в природе и в нашей повседневной
жизни, а передвижение – самое многообразное явление движения в целом, изучению
которых было посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных
73

лингвистов.
Уникальность глагольной лексики, отображающей движение в русском языке,
заключается в её сложности, многовариантности (за счёт приставок) и полисемичности,
что вызывает большие трудности в понимании, изучении и овладении этой
грамматической темой.
Ядерную зону лексико-семантического поля "движение" составляют 6 пар
глаголов: идти–ходить, ехать–ездить, бежать–бегать, лететь–летать, плыть–плавать,
ползти–ползать. Эти глаголы представляют базовую, немотивированную лексику,
отражающую основные аспекты движения в пространстве, значимые для русского
языкового сознания.
Другие лексические номинации вторичны и не входят в ядро (шагать, колесить,
путешествовать, скользить, топать, ковылять и т.д.). В основе глаголов движения лежит
когнитивный признак – "направление по горизонтали". Это образует их специфику в
языке. "Русское языковое сознание не дифференцирует направление движения "по
вертикали". Необозримость равнин и бескрайние просторы, по которым русский человек
большей частью передвигался вширь, т.е. по горизонтали, говорит о плоскостном
восприятии пространства" [3, с. 82]. "Необъятность русской земли, отсутствие границ и
пределов выразились в строении русской души, – писал Н.А. Бердяев, – пейзаж русской
души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность,
устремление в бесконечность, широта" [2].
Глаголы направленного движения в русском языке не так многочисленны, но их
характерная особенность состоит в том, что они регулярно противопоставляются по
признаку "однонапраленность–разнонапраленность".
В учебном пособии "Глаголы движения в теории и практике" весь материал
представлен следующим образом:
Раздел 1. Глаголы движения без приставок.
Раздел 2. Глаголы движения с приставкой ПО– (1–я группа глаголов).
Раздел 3. Глаголы движения с приставкой ПО– (2–я группа глаголов).
Раздел 4. Глаголы движения с различными приставками.
Раздел5. Читаем тексты.
Раздел 6. Употребление глаголов движения в переносном значении.
Раздел 7. Обучающий потенциал анекдота.
Раздел 8. Дополнительный материал (пословицы, поговорки, стихи.)
Раздел 9. Тесты как итог данной грамматической темы.
Поскольку приставка ПО– наиболее частотна и динамична с данными глаголами в
их активном употреблении, то выделение и описание её в отдельные разделы оправдано и
закономерно. Также предлагается подробный комментарий значения всех префиксов, с
помощью которых можно выразить многообразие всевозможных аспектов
пространственной ориентации движения. После каждого комментария грамматического
блока, подобранных заданий (упражнений) разных типов, расположены задания в
картинках, что вносит эмоциональное разнообразие в работе учащегося.
Помимо основных буквальных значений существуют случаи, когда глаголы
движения употребляются в переносном значении. Учащиеся не всегда получают
представление о метафорических, образных выражениях с глаголами движения. Именно
поэтому возникла необходимость анализа переносных значений глаголов движения.
Метафорический характер таких выражений определяет их неизменность,
устойчивость, что, кроме понимания их студентами, требует активного запоминания.
Масштаб использования глаголов движения в переносном значении охватывает все
возможные сферы живой–неживой материи, как то: время, погоду, процессы действия,
разговор–беседу, внешность, одежду и поведение субъекта, его жизнь–смерть, удачу,
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успех и другое. Для этого раздела составлены упражнения с разнообразными типами
заданий, а также тексты, по большей части, занимательного характера.
Тексты учебного пособия содержат элементы диалогической и монологической
речи. Это обеспечивает развитие аудитивных навыков, навыков воспроизведения
монологических высказываний, построения собственных высказываний и выражения
своего отношения к полученной информации.
В пособии представлен широкий выбор ориентиров, обеспечивающих глубокую
проработку и освоение языкового материала.
Повторяем, это тексты, микротексты с реальной международной информацией,
иллюстрированные ситуативные задания, фольклорный материал, творческие задания,
различные схемы и грамматические таблицы – всё это способствует активизации
осознаваемых и неосознаваемых, контролируемых и неконтролируемых процессов
овладения данной учебной темой "Глаголы движения".
Самостоятельное (под руководством преподавателя) преодоление лексических
трудностей при чтении текста на русском языке развивает у учащихся–инофонов
языковую догадку, формирует навыки использования когнитивных стратегий.
В микротекстах, текстовых информационных сообщениях (СМИ), предлагаемых
учащимся, должно быть не менее 20% так называемого воздуха, т.е. незнакомой лексики,
именно для того, чтобы учащиеся учились преодолевать подобные трудности и не боялись
их.
Седьмой раздел "Обучающий потенциал анекдота" говорит сам за себя. Анекдот –
небольшой рассказ о смешном, забавном происшествии – ориентирован на устную
разговорную речь, на непосредственное общение людей.
Анекдот играет роль активного коммуникатора, поэтому он так популярен и любим
в обществе. Краткость, простота композиции, диалогичность, юмор, разнообразие тем
получили своё признание в процессе языкового обучения.
Анекдоты встречаются во многих учебниках и пособиях по русскому языку как
иностранному. Они толково сопровождают определённую грамматическую тему. А
чтение и заучивание понравившегося анекдота закрепляет новую лексику и уже
отработанный в заданиях навык.
В данном пособии, обучающем сложной учебной теме "Глаголы движения",
собраны анекдоты, рассчитанные на более высокий уровень владения языком, и
предлагаются усложнённые задания. Они рассчитаны на совместную работу с
преподавателем. Учащемуся требуется объяснить употребление глагола, осмыслить, в чём
заключается юмор каждой шутки, и пересказать текст. В анекдоте, если он основан на
национальной тематике, звучат фоновые культурологические знания, необходимые для
коммуникативных потребностей говорящего.
Возможность понять шутку и посмеяться превращают анекдоты в один из способов
психологической разгрузки, снимает усталость, языковой барьер.
Дополнительный материал составляет восьмой раздел пособия. Глаголы движения
в переносном значении нашли своё место в русских и украинских пословицах и
поговорках, т.е. они стали активными фразеологическими выражениями.
Принято считать, что пословицы и поговорки делают речь иностранца, изучающего
язык, более естественной и образной, что свидетельствует о глубоком знании языковой
системы. За каждой из пословиц и поговорок не просто система языка, за ними кроются
определяемые традицией и культурой связи людей, их жизненный опыт.
Работа с пословицами и поговорками должна производиться не спонтанно, а
систематически, поскольку таким образом будет создаваться масштабная картина
национального сознания в его временно́й и культурной ценности.
По замечанию Г.Н. Аксёновой, "культура облегчает овладение языком.
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Конструкции усваиваются сами по себе лучше, если они применены к ситуации" [1,
с. 489].
Для правильного "вкрапления" в живую речь изученных пословиц и поговорок
нужен подробный комментарий преподавателя и обширный контекст употребления,
чтобы паремии не применялись неадекватно и не разрушали коммуникативный акт.
Пословицы и поговорки, предлагаемые на уроках, позволяют учащимся не только
увидеть изучаемую грамматику в действии, но и сделать свою речь, с одной стороны,
эмоционально яркой, а с другой – стандартной и естественной, т.е. близкой к речи
носителей, что является, в конечном счёте, основной задачей изучения любого языка.
В этом же разделе можно прочитать стихи с глаголами движения в прямом и
переносном значении. Это стихи–шутки, весёлые, радостные, забавные, специально
созданные для решения различных методических задач при обучении иностранцев
русскому языку. По мнению одного из авторов талантливых стихов Савченко Е.О.,
человек учится с удовольствием, когда ему весело и интересно. "Учебные стихи – это
попытка сделать процесс обучения азам языка и грамматике не скучным и эффективным"
[6, с. 39]. Кроме того, на начальном этапе обучения иностранному языку разучивание
стихотворений и песен способствует быстрому запоминанию слов и расширению
лексического запаса учащихся.
Более того, данный "поэтический багаж" может быть успешно использован не
только на уроках, но и в воспитательной внеаудиторной работе: на праздничных
концертах, интернациональных фестивалях, олимпиадах, конференциях, уроках–
концертах и т.д.
Преподаватель должен научить своих слушателей понимать текст, исходя из
свойств самого текста. Тщательно отобранный иллюстративный материал (рисунки и
фотографии) позволяет опираться не только на логическое и ассоциативное мышление, но
и на эмоциональное восприятие учащихся, что делает работу по учебному пособию более
эффективной и интересной. Особенно это касается глаголов движения в переносном
значении и фразеологизмов (пословиц и поговорок), которые дают выход в реальные
диалоги, содержащие в определённом объёме разговорную лексику, а интересные
занимательные тексты обеспечивают выход в коммуникацию сегодняшнего дня.
Данное учебное пособие, прежде всего, может быть рекомендовано
преподавателям русского языка как иностранного в период подготовки к грамматической
теме "Глаголы движения" для изучения студентами группы; для студентов, уже имеющих
базовый уровень подготовки по русскому языку (предложно-падежная система, виды
глаголов, сложное предложение с различными союзами). Учебное пособие ориентировано
на начальный и средний (продвинутый) этапы обучения.
Материал пособия может использоваться как во время аудиторной семестровой
работы, так и на краткосрочных курсах русского языка. Оно поможет повторить и
расширить компетенцию данной грамматической темы стажёрам, аспирантам, деловым
людям, изучающим русский язык с целью расширения бизнес–контактов в нашей стране и
странах Восточной Европы.
Заканчивая данную статью, с огромной благодарностью хочется отметить авторов
талантливых и оригинальных учебников и учебных пособий, которые послужили
примером для создания пособия "Глаголы движения в теории и практике". Это следующие
исследователи:
Скворцова Г.Л.,
Бабаханян М.Г.,
Меренкова Л.А.,
Ярось Л.Б.,
Гаврусева Л.А., Кузьменкова Е.В. и др.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ
ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ
Культура мовлення є одним із важливих показників цивілізованості
суспільства. Адже процес опанування мови та її культури пов’язаний із набуттям і
розвитком навичок правильно розмовляти й писати, умінням точно формулювати
та висловлювати думки. Робота над культурою мовлення є важливим компонентом
підготовки фахівців у будь-якій сфері, адже творче використання засобів мовлення
повною мірою виявляє професійні обдарування фахівця, сприяє його самовираженню.
На сьогодні актуальним питанням залишається культура мовлення фахових текстів.
Активно використовувати мовні знання у спілкуванні та грамотно застосовувати їх
прагнуть фахівці різних галузей.
Метою нашої роботи є окреслення найбільш уживаних помилок у текстах із
археології, а також подання рекомендацій щодо їх усунення.
Матеріалом дослідження послугували тексти з вивчення давньої фортифікації
салтівських городищ.
Результати розвідки можуть бути використані як викладачами-філологами на
заняттях з української мови за професійним спрямуванням, так і самими вченимиархеологами при написанні наукових робіт.
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Зауважимо, що археологічні розвідки рясніють помилками, більшість із яких
можемо класифікувати як такі, що виникають унаслідок неправильного перекладу чи
транслітерації російськомовних текстів українською.
Серед лексичних помилок досить поширеним є нерозрізнення значень слів, що
мають співвідносну семантику, наприклад: військове мистецтво, військова архітектура
замість воєнне мистецтво, воєнна архітектура; на даній території, дане коло пам’яток
замість на цій території, це коло пам’яток; у рамках лісостепу замість у межах
лісостепу; розповсюджені багаті поклади залізної руди замість поширені багаті поклади
залізної руди; не є виключенням і салтівські лісостепові городища замість не є винятком і
салтівські лісостепові городища; відомий ряд укріплень замість відома низка укріплень;
спірне питання замість суперечливе питання тощо.
Таку ж природу мають словотвірні помилки типу трапецієвидна форма,
останцевидні підвищення замість трапецієподібна форма, останцеподібні підвищення.
Поширеною граматичною помилкою є неправильне вживання дієприслівникових
зворотів: Судячи з взаєморозташування ями і внутрішньовальної кладки, вона була
вирита до спорудження валу замість підрядної конструкції Як можна судити за
взаєморозташуванням ями й внутрішньовальної кладки, яму було вирито до спорудження
валу; Пояснення привабливості цих територій полягало в економічних чинниках, а не в
необхідності виживати в умовах потенційної загрози з боку слов’янського світу,
виконуючи розпорядження центральної влади Хозарського каганату замість Пояснення
привабливості цих територій полягало в економічних чинниках, а не в необхідності
виживати в умовах потенційної загрози з боку слов’янського світу, за умови виконання
населенням розпоряджень центральної влади Хозарського каганату
Трапляється часово-видова неузгодженість частин складного речення: Нижні блоки
вкладалися на дерев’яні дошки, які лежать на рівні денної поверхні замість Нижні блоки
вкладали на дерев’яні дошки, які лежали на рівні денної поверхні.
Окрему групу становлять помилки у власних назвах, які авторам часто доводиться
перекладати з російської мови: Волчанське, Алєксєєвське, Колтуновське городища замість
Вовчанське, Алексєєвське Колтунівське городища; ріка Оскол замість Оскіл;
тихососновський регіон (від назви ріки Тиха Сосна) замість тихососнівський; Вінніков А.
замість Винников А.; Замятін С. замість Зам’ятин С.; Красільніков К. замість
Красильников К.
Із нашого погляду, культури мовлення фахівця, у тому числі й представника
археологічної галузі, є основною складовою його культурологічної компетенції. Саме
вона сприяє його професійному йі особистому становленню.
Таким чином, робота над культурою фахового мовлення потребує постійної уваги.
Тож на заняттях з української мови майбутні історики, археологи мають більше часу
приділяти роботі над навичками розрізнення нюансів семантики слів, правильного
словотворення, побудови речень із дієприслівниковими зворотами, часово-видового
узгодження частин складного речення, перекладу власних назв українською мовою.
Ураховуючи нагальність вирішення питання підвищення культури мовлення у
подальшій перспективі виникає необхідність вироблення чітких рекомендацій щодо
покращення знання української літературної мови, адже наша мова - це своєрідна візитна
картка, це свідчення рівня освіченості людини, її культури.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ В
УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОСТІР
Постанова проблеми. Початковий етап відіграє провідну роль у процесі інтеграції
іноземних здобувачів у нове соціально-культурне середовище. Саме на цьому етапі
закладаються основи мовленнєвої діяльності з використанням нової мови, відбувається
ознайомлення із традиціями, звичаями нашої країни, побутом, здійснюються перші кроки
входження до нового соціально-культурного середовища. Кінцева мета навчання на
підготовчому етапі полягає у формуванні в учнів комунікативних здібностей – умінь
будувати свої вислови відповідно до ситуацій, в якій учень знаходиться в цей час,
висловлювати свої думки іноземною (українською або російською) мовою, спираючись на
норми даної мови, підготувати їх до складного процесу навчання за обраною
спеціальністю.
Однак перші кроки з початку вивчення іноземної мови, якими для іноземних
здобувачів є українська або ж російська мови, свідчать про те, що вони не завжди готові
до того, що під час вивчення мови, як і в будь-якому іншому виді діяльності,
зустрічаються певні труднощі, що призводять слухачів до невпевненості у своїх силах і ,
як результат, втраті бажання вивчати дану мову. Особливо це зауваження стосується тих
учнів, які володіють тільки рідною мовою – у нашому випадку арабською, - звуковий та
граматичний склад якої значно відрізняється від мови навчання.
Крім того, вищезазначені проблеми перетинаються із проблемою більш глобального
плану – проблемою так званого «культурного шоку», викликаного значним розходженням
в культурних традиціях, нормах і правилах поведінки, і, як наслідок, почуттям
дискомфорту, невпевненості у собі, навіть роздратуванням, що ставить великі перешкоди
в навчальній діяльності.
На наш погляд, завдання викладача на цьому етапі як раз і полягає в тому, щоб
підтримати постійну зацікавленість учнів у вивченні мови, стимулювати його бажання її
опанувати, оскільки у цей час мова виступає для іноземного учня не тільки як засіб
навчання, але й як важливе джерело отримання інформації про країну мови, де він зараз
мешкає, її соціально-культурні реалії, традиції, норми поведінки. Ці знання дають
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іноземному здобувачу можливість відчувати себе більш упевненим у складних ситуаціях
спілкування.
Мета статті. Метою даною статті є аналіз форм і методів, що дозволяють
підтримувати зацікавленість іноземного здобувача у вивченні мови навчання,
стимулювати його до її опанування.
Викладення основного матеріалу. При вивченні української або російської мов, що
є іноземними для здобувачів, одна з найбільших труднощів полягає не в кількості
лексичних одиниць, що вивчив, запам’ятав здобувач, хоча, безумовно, без лексики
неможливе опанування іноземної мови, також саме як і без засвоєння фонетичної системи,
інтонаційних структур. Але саме граматична тема виступає тим основоположним
стрижнем, біля якого обертаються всі види робіт – види граматичних вправ, коло
лексичних одиниць, і, безумовно, тексти.
Неоціниму допомогу в процесі роботи над граматичними формами надають так звані
вірші-допоміжники. Так, фінальною частиною роботи над місцевим відмінком (російська
мова як іноземна) можуть стати такі вірші
На уроке мы писали, текст о Харькове читали
И глаголы повторяли: жить, учиться, вспоминать.
Говорили о зиме, о погоде, о семье.
Уф! Устал! Хочу я спать! В субботу буду отдыхать!
Як можна побачити, вірш нагадує дієслова, з якими вживається місцевий відмінок,
на які запитання можуть відповідати форми місцевого відмінку в російській мові (где? –
на уроке; о чём? – о Харькове, о погоде), які типові закінчення має місцевий відмінок, а
також вірші дозволяють вводити форму нового, знахідного відмінку поки що на рівні
правильного користування.
Успішне опанування здобувачами нової іноземної мови (української або російської)
передбачає усвідомлення ними її системності. Учням насамперед потрібно не просто
«побачити», «запам’ятати», але й усвідомити мовні факти, узагальнити їх, встановити
схожість та відмінність. Чим менш систематизованою буде для здобувачів друга мова, тим
сильнішою буде інтерференція, тим менш можливостей залишається для самостійного
опанування слухачем мовних явищ. Узагальнення мають бути, з одного боку, лінгвістично
змістовними, з іншого – комунікативно обумовленими. Тому, на наш погляд, настільки
важливі уроки-узагальнення, де викладач разом зі студентами простежує весь етап
формування певного лінгвістичного знання, формулює правила, разом зі студентами
складає схеми, таблиці, визначає комунікативні ситуації влучного використання мовного
явища.
У свою чергу таблиці можна розглядати і як засіб, що сприяє довільному й
мимовільному запам’ятовуванню правил утворення форм. У той же час значно
активізується і нова лексика. Узагальнення забезпечують потенціальну можливість
усвідомити граматичне явище у процесі мовленнєвої діяльності і тим самим закріпити,
реалізувати накопичені знання в мовленнєвому акті.
На етапі формування мовленнєвих навичок за допомогою системи вправ важливо
виробити у здобувача уміння уважно слухати самого себе, помічати помилки як у своєму
мовленнєвому вислові, так і у висловах своїх одногрупників. Механічне повторювання
іноземним здобувачем виправленої викладачем граматичної форми не сприяє активації
пам’яті, розумової діяльності слухача. Доречними у цьому випадку, на наш погляд, буде
таке звернення викладача до того, хто припустив помилку: «Не розумію вас! Поміркуйте і
скажіть правильно», або звернення до групи : «Ви порозуміли, що він (вона) сказав
(сказала)?». Такі дії з боку викладача закликані підтримувати постійну увагу тих, хто
слухає.
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Як відомо, аудіювання (особливо на самому початку вивчення нової мови) є одним
із найскладніших видів мовленнєвої діяльності, тому подібні запитання розвивають не
тільки уміння слухати й розуміти, але і розрізняти, наскільки вірно з мовної точки зору
була побудованою відповідь одногрупника, вносити корегування у випадку невірного
використання мовних форм. Викладач має розвивати у здобувачів «мислячу здібність»,
оскільки мова – це не будь-що відділене від думки, а навпаки її органічне творіння,
безперервно з неї зростаюче. Здобувачі мають не тільки знати мовні правила, але й уміти
їх використовувати в мовленнєвій практиці, що відповідає комунікативній цілі навчання.
Позитивним фактором, що підтримує інтерес, зацікавленість іноземних учнів до
навчальної діяльності, дозволяє подолати «культурний шок», може стати тематичний
урок. Під тематичним уроком розуміємо урок з української (російської) мов за зазначеною
культурологічною
тематикою,
де
реалізуються
одночасно
комунікативні,
лінгвокраїнознавчі, виховні установки.
Тематичний урок – це саме те місце, де мовні знання, що отримав іноземний учень
підготовчого відділення на заняттях, реалізуються в атмосфері вільного спілкування і де
ситуації, створені за допомогою ігрового моменту, дозволяють імітувати вільний процес
спілкування за певною тематикою. Мовлення студента оцінюється не за технічними
критеріями (швидкість читання, кількість і характер помилок, кількість реплік), а за
комунікативним ефектом. З іншого боку, ситуації тематичного уроку дозволяють учням
не тільки познайомитися з тою чи іншою традицією країни, мову якої вивчає учень, але й
відчути її зсередини, ставши її безпосереднім учасником.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДУВАННЯ
НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У сучaснoму свiтi мaйжe щoдня з’являюються нoвi тeхнoлoгiї. Тe, щo щe кiлькa
рoкiв тoму здaвaлoся фaнтaстикoю, нині втiлююється в життя вчeними тa нaукoвцями.
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Чaстинa винaхoдiв людствa нe булa цiлeспрямoвaнoю, a виниклa ніби «випaдкoвo».
Iстoрiю ствoрeння QR-кoдiв мoжeмo віднести дo тaких. Тeхнiчну iнфoрмaцiю нa дeтaлi
в тoчнoму мaшинoбудувaнні використовували й рaнiшe. Цe булo тaк звaнe «мaркувaння».
Aлe систeмa QR-кoдувaння здoбулa ширoкe рoзпoвсюджeння сaмe зaрaз, хoчa її
винaйдeння сягaє 30-х рoкiв XX стoлiття. Iдeя, щo пiзнiшe втiлилaся в тeрмiнi «штрихкoд», булa зaпрoпoнoвaнa 1932 рoку нeвeликoю групoю студeнтiв пiд кeрiвництвoм
Уoллeсa Флинтa (Wallace Flint), якi зaймaлися пeрспeктивним прoeктoм у Вищiй шкoлi
eкoнoмiки та oргaнiзaцiї вирoбництвa при Гaрвaрдськoму унiвeрситeтi [4;с.27-32].
Ефективність роботи педагога великою мірою залежить від можливості постійно
вдосконалювати професійні компетенції, які б відповідали вимогам часу. Найважливішим
завданням системи освіти є формування сукупності «універсальних навчальних дій», що
забезпечують компетенцію «навчити навчатися», а не тільки опанування студентами
конкретних знань у межах навчальних дисциплін. Для того, щоб у студентів було
бажання навчатися, потрібно організувати навчання сучасним та захоплюючим.
Мотивація вивчення української мови на початковому етапі досить велика, але,
з часом, зацікавленість знижується. Це не пов’язано зі інтелектуальними можливостями
студента або його працездатністю, а лише з зниженням інтересу до навчання, навчальної
мотивації. Виникає проблема: як залучити всіх студентів до навчальної діяльності, щоб
не залишилося того, кому це не цікаво. Для цього можна використати нестандартне
заняття, яке б підтримувало постійний інтерес до навчання. Нетрадиційні форми заняття
розвивають творчу самостійність та навчають роботі з різними джерелами знань.
Цікавість до навчання може виникнути, якщо заняття буде проведено в нетрадиційній
формі [2; с. 22-23].
Чому QR-код в Україні сьогодні стає популярним? Тому, що в Україні приблизно
60 % людей користуються мобільними телефонами. Це приблизно стільки ж, скільки
телеглядачів і в півтора рази більше за читачів преси або слухачів радіо. Ці мільйони зараз
масово смартфонізуються. За останні 3 роки продаж смартфонів в Україні значно зріс,
лише у 2017 р. його обсяги сягнули 12,2 млн. штук. За даними держстатистики станом
на 1 січня 2019 року в Україні проживає 42 153 200 осіб. Тобто, якщо помножити 12, 2
млн на три, то можемо порахувати, що кожен третій в Україні користується смартфоном.
Не використовувати смартфон та його додатки в освітньому процесі було б нерозумно.
QR-коди стають дедалі більш популярними: їх ви побачите і на книгах, і
на банківських картках, і в музеях. Використання QR-кодів в освітній діяльності
розширюється. Наприклад, під час закріплення матеріалу можна використовувати QRлото, QR-квест, QR-мандрівка, тощо.
Ми мoжeмo вiдстoювaти iдeю прo тe, чи будуть викoристoвувaтись QR-кoди
в освітньому прoцeсi бiльш чи мeнш aктивнo, aлe вaжливий нe сaм iнструмeнт QRкoдувaння, a тe, з якoю мeтoю вiн будe викoристaний у нaвчaльнoму прoцeсi. Сaм QR-кoд
дaє мoжливiсть увoдити дaнi й oтримувaти пeвну iнфoрмaцiю.
Прикладом може бути таке завдання до теми: «Наголос» [1; с.339-342]
Студентам пропонуються два варіанти наголошування слова, вони мають обрати
правильні.
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Оди´надцять − одина´дцять, чоти´рнадцять – чотирна´дцять, ви´падок − випа´док,
зага´дка – за´гадка, перепу´стка – пере´пустка, недо´биток – недоби´ток, чи´тання –
чита´ння, завда´ння – завдання´ , колесо´ – ко´лесо, боро´давка – борода´вка.
Можемо виокремити переваги використання QR- кодів на занятті: розширення
уявлення студенів про можливість упровадження нових інформаційних технологій
у практичній діяльності; навчання використовувати сучасні засоби для самоперевірки;
розширення уявлення про можливості використання власного мобільного пристрою
в освіті; розвиток комунікативної та інформаційної компетентності студентів; мотивація
до подальшого оволодіння та вивчення багатств української мови; розвиток пізнавальної
та творчої активності; викликають зацікавленість; викликають почуття несподіваності,
вносять елемент гри; кожен студент отримує індивідуальне завдання і обрати його можна
дійсно «наосліп», адже поки ти не «прочитав» код, не дізнаєшся про завдання.
Серед недоліків використання кодів: відносна висока вартість мобільного
пристрою та Інтернету; низький рівень поінформованості населення щодо можливостей
використання технологій QR-кодування; технічні недоліки (неправильно встановлене
програмне забезпечення на телефон; відсутність швидкісного Інтернету тощо).
Таким чином, на основі систематизації власних напрацювань, було визначено, що
існуючі ІТ-технології характеризуються досить швидким розвитком, що дає можливість
упроваджувати сучасні носії інформації. Водночас необхідно констатувати, що хоча QRкоди поки не набули широкого використання в Україні, їх упровадження в освітній процес
є доцільним й актуальним. Адже завдяки QR-коду студент, володіючи лише мобільним
телефоном або іншим засобом комунікативного зв’язку з вбудованою фотокамерою, може
отримати повну й достовірну інформацію, навчитися використовувавати нові та сучасні
засоби самоперевірки, розвине пізнавальну та творчу активність. Таким чином, QR-код є
тим унікальним інструментом, що дозволяє мотивувати студента до навчання та виховати
любов до української мови. Завдяки QR-коду на невеликій площі можна розмістити
незліченну кількість цифрової інформації та забезпечити таким чином необмежені
можливості.
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THE LINGUISTIC CREATIVITY DEVELOPMENT
IN LANGUAGE TEACHING
In the process of rapid social, scientific and technological changes, we can also track
linguistic reformations, in particular the rapid development of the verbal creativity and fluency,
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caused by the formation of a new image of the linguistic personality. In consideration of these
changes, the word creative has become widespread, by which the new linguistic contexts and
terms are created: creative approach, creative decisions, creative idea, creative personality,
creative thinking, creative function of language, linguistic creativity and others. An important
component of a creative personality are the certain features of its speech. In linguistics, an idea
of the creative function of language has been formed, based on linguistic-creative thinking that
encourages the individual to a new using of the linguistic units potential [1-4].
The term "linguistic creative" was first used in the works of B. Serebryanikov who linked
linguistic creative thinking with the speech-forming function of word formation, and was later
spread through the works of V. Zvyagintsev, M. Alefirenko, V. Telia. Also, the issue of
linguistic creativity, to varying degrees, was considered in the works of S.V. Voropay,
J.D. Gorina, I.E. Snihovskaya, G.A. Khalyushova, T.V. Tyuleneva, T.G. Nikulin, O.V. Dorfman
and others. They consider the linguistic creativity problem in two ways: whether it is the native
speaker's speech, namely, the mother language or whether it is a foreign language, namely, nonnative speaker's speech.
The term "linguistic creativity" in the writings of V. Zvyagintsev, M. Alefirenko,
S. Voropay is considered as a possibility of the native speaker to creatively transform the
available linguistic material in order to achieve a specific communicative aims. Speaker's
linguistic creativity is manifested through certain linguistic means that cultivate the thinking and
speech fluency of modern people, enrich their knowledge, develop preferences, expand existing
associations and promote the intellectualization of society [7; 8].
Such means include the author's visual and expressive means (metaphors, comparisons,
hyperbole, epithets, etc.), contaminated idioms, occasionalisms, neologisms, language play, word
creation and many other stylistic means of expression.
Nowadays, domestic and foreign linguists actively seek to explore various of linguistic
creativity aspects. Thus, D. Haydanko, L. Lipka, and G. Monastyretska paid their attention to the
definition of the term "linguistic creativity" and its specifics. Linguistic creativity has been
studied by R. Fowler, G. Cook, P. Stockwell, P. Simpson, and J. Hall, O. Ribrey through the
literary works. Household speech with his creative expressions interested R. Jones, V. Batia,
D. Crystal, N. Norick, J. Maybin, J. Swan, E. Pomerantz, N. Bell[4].
Functional features of speech-making were reflected in the works of S. Shvachko,
I. Kobyakova. Linguistic creativity has also become the subject of socio-linguistic studies by
R. Jonson, R. Carter, E. Torrance [1; 3; 6]. T. Kosmeda and O. Haliman investigate the
problems of language play as a manifestation of the creativity of the language system. L. Protsak
studies the linguistic creative potential of metaphor, and N. Strukov studies the linguistic creative
aspect of modern computer slang.
In I. Gridyna's researches examines different forms and mechanisms of linguistic
creativity in the contemporary sociocultural context, representation of general and individual
strategies of language use in different kinds of linguistic practices, analysis of artistic text as a
field of creativity [9]. Also in the field of view of researchers is the linguistic work of individual
writers. For example, lexical innovations, linguistic stylistic analysis and typology of syntactic
innovations of V. Stus were reflected in the works of T. Berest, T. Betsenko, A. Zagnitka.
Thus, within the first direction, according to V.B. Basilevich and E.S. Butakova,
linguistic creativity is understood as the ability of a native speaker to manipulate language
knowledge to create new words, modify existing words and expressions in order to extend their
semantics, attract attention, create comic effect, and so on [5]. That is, linguistic creativity is a
set of knowledge about the language and non-trivial approach of the native speaker to their
usage.
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Linguistic creativity of native speakers is most evident in an artistic literature,
advertising, mass media and the Internet, in colloquial and children's spoken. That is why these
discourses are most often the subject of research by linguists in this field.
For foreign language teachers, the second area in which linguistic creativity is considered
in the context of mastering a foreign language is more relevant. In the researches of
A.V. Khutorsky, G.A Khalyushova, T.V. Tyuleneva, A.V. Galkina, T.A. Gridina, I.V. Zhilova,
S.M. Nasedkina, A.A. Polyakova the content of the concept of "student linguistic creativity" was
defined. And characteristics of divergent thinking "speed", "flexibility", "originality" in relation
to the phenomenon of linguistic creativity which were highlighted by J. Guilford [2], were
described by effective and accessible pedagogical means of forming linguistic creativity in the
foreign language learning process.
According to A.V. Galkina linguistic creativity is implemented at each level of the
linguistic personality by means of specific communication strategies [8]. At the first level,
verbal-semantic, linguistic creativity is the preparedness to use linguistic means of
communication. At the second, thesaurus level, linguistic creativity manifests itself in the
preparedness to choose stylistic techniques, definitions, aphorisms, proverbs according to the
personality outlook. The third, motivational, level demonstrates the pragmatic function of
linguistic creativity. This is expressed in the ability of the speaker to consciously vary the
language utterance according to the communicative task.
The researcher also identified four criteria characterizing linguistic creativity: originality
(non-standard expression design), relevance (departure from linguistic norms should not interfere
with understanding), acceptability (need to meet the requirements of socio-cultural context and
expectations of participants in communication) and outcome (solving the linguistic task).
G.A. Khalyushova defines linguistic creativity as the ability of a person to extract,
accumulate and use new knowledge in a foreign language, contributing to its self-realization,
and emphasizes that its structure is a set of cognitive (system of foreign language knowledge and
attitude to them), activity (professionally meaningful) emotional (value) components that are
interrelated and interdependent. The ways of development of linguistic creativity were analyzed
by Khalyushova G.A. and formulated in the following pedagogical conditions [11, p. 17]:
1) creation of a foreign-language educational environment in the classroom;
2) corporate-value interaction of students;
3) modeling of progressively complicated projective situations.
According to T.V. Tyuleneva linguistic creativity is a set of abilities to create objectively
and subjectively new products by native/foreign language means, production of oral and written
expressions based on divergent thinking, connected with students' desire for creative speech
activity [10]. This set is characterized by the following abilities: ease (speed) of production and
implementation of ideas in linguistic form, flexibility (variability) and non-standard verbal
thinking, ability to transfer knowledge and skills to construct new utterances, to establish
associative connections between lexical units. The researcher also defines a system of criteria to
determine the formation of linguistic creativity and five levels of its formation: highly creative,
optimal, sufficient, insufficient and scarce.
There are four stages in the formation of students' linguistic creativity in the scientific
researches. At the theoretical and erudition stage, students acquire the knowledge necessary for
creative speech activity; at the operational activity - on the basis of available knowledge master
the skills necessary for creativity; at the emotional-personal stage motivates students, awakens
their interest in the future of specific creative activity; at their own creative stage, they perform
creative speech activities.
Finally, it should be noted that working on the development of linguistic creativity in
language classes has a huge impact not only on the ability to communicate freely, competently
and successfully in different languages, but also on the development of students' personalities:
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their thinking, creative approach to completing any tasks and their ability to extraordinary solve
their future objectives.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ЯК
ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Останніми роками серед
дослідників збільшився інтерес до лінгвокраїнознавчої тематики. Важливим завданням
вивчення іноземної мови у ЗВО сьогодні є лінгвокраїнознавчі знання, в основу яких
покладено не лише норми національних культур і традицій, а й фонові знання,
загальнокультурні цінності. На жаль, зміст сучасних навчальних програм недостатньо
забезпечує можливість для розвитку в майбутніх фахівців лінгвокраїнознавчої
компетенції. Основні компоненти лінгвокраїнознавчої компетенції є запорукою
формування цієї компетенції, та їх знання вбачаємо важливими у процесі іншомовного
спілкування.
Аналіз останніх досліджень. У сучасній науковій і методичній літературі
лінгвокраїнознавчу компетенцію розглядають як складову комунікативної компетенції,
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що
відображає прагматичний рівень мовної особистості (В.І. Байденко,
В.М. Введенський, І.О. Зимня, А.В. Хуторський). Лінгвокраїнознавча компетенція може
бути визначена як система лінгвокраїнознавчих знань, умінь і мотивів, що дозволяє
іноземним студентам організувати свою діяльність на ґрунті лінгвокраїнознавчого
світогляду і здійснювати повноцінну комунікацію в ситуаціях міжкультурного
спілкування [2].
З погляду структури, лінгвокраїнознавча компетенція може бути представлена у
вигляді системи, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентів: пізнавального,
праксіологічного й мотиваційного [2]. Змістове наповнення кожного з них становить
лінгвокраїнознавчий матеріал, що підлягає засвоєнню та містить реалії (денотативні й
конотативні) і фонову лексику, які відображають особливості культури країни мови, яка
вивчається. Оскільки національна культура − явище багатоаспектне, вважаємо доцільним
як джерело змісту лінгвокраїнознавчої компетенції використовувати різні її аспекти,
наприклад, культуру харчування.
Проведений аналіз літератури свідчить про те, що наразі існує ціла низка
досліджень, у яких розглядається лінгвокраїнознавча компетенція, процес її формування
та її складники. Більшість науковців розкривають окремі аспекти лінгвокраїнознавства під
час навчання іноземної мови. Серед останніх досліджень є праці, присвячені темі
формування лінгвокраїнознавчої компетенції під час вивчення іноземної мови учнямибілінгвами (татарами) на матеріалі категорій роду російської мови (Г. Нурулліна), на
матеріалі текстів етнокультурознавчого змісту (М. Кисельова), у процесі підготовки
військовослужбовців (М. Мигненко), на матеріалі російських паремій (Д. Башуріна), у
навчанні французької мови старшокласників (Н. Саланович), у підготовці педагогів
(Ф. Хубієва), в інтенсивному курсі навчання іноземної мови (Н. Ішханян) та інші.
Мета нашої роботи – розглянути національно-культурні традиції харчування
українців як елемент змісту лінгвокраїнознавчої компетенції.
Виклад основного матеріалу. Культура харчування − це сукупність історично,
природно й соціально обумовлених способів виробництва і споживання їжі. З одного
боку, це поняття близьке до т.зв. «екології харчування», охоплюючи знання про їжу, про
потреби організму в харчуванні, а також практичні навички її правильного приготування.
З іншого боку, поняття «культура харчування» позначає весь накопичений
народом-носієм культури досвід задоволення потреби в їжі. У цьому значенні воно
пов'язане з поняттям «гастрономічна культура», хоча більшою мірою, ніж остання,
належить до харчування окремої людини, тоді як гастрономічна культура − атрибут цілого
народу.
Гастрономічну культуру дослідниця М.В. Капкан розуміє як «культурно
специфічну систему норм, принципів і зразків, що втілюється у способах приготування
їжі, наборі прийнятих у певній культурі продуктів та їх поєднаннях, у практиці
споживання їжі, а також рефлексії над процесами приготування і споживання їжі»
[переклад наш – Г.С.] [3].
У цій статті ми використовуємо поняття "культура харчування" (у другому
значенні) і "гастрономічна культура" як тісно взаємопов'язані і в деяких контекстах
взаємозамінні, хоча і не тотожні. Оскільки їжа відіграє значну роль у житті людини й
виконує низку найважливіших соціальних функцій, вона знайшла відображення в мові.
Тому культура харчування може забезпечити змістове наповнення усіх компонентів
лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів під час її формування на заняттях з
української мови. Як елемент змісту пізнавального компонента лінгвокраїнознавчої
компетенції культура харчування представлена знаннями одиниць мови, що мають
відношення до продуктів харчування, назв страв, посуду (кухонного начиння) і операцій
обробки їжі, а також оцінною, емоційно забарвленою лексикою, яка використовується під
час опису смаку, якості, кількості їжі тощо.
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До пізнавального компонента також належать знання фраз-кліше етикетного
характеру, фраз, що використовуються під час замовлення їжі в кафе (ресторані й т.под.),
під час придбання продуктів у магазині, у застільних бесідах тощо. Пізнавальний
компонент лінгвокраїнознавчої компетенції також має охоплювати знання про те, як, коли
і де готують і споживають їжу в Україні, як культура харчування висвітлюється в засобах
масової інформації, що вважається здоровою чи нездоровою, смачною чи несмачною їжею
та навіть − які продукти вважаються їстівними або неїстівними.
Культура харчування як елемент змісту праксіологічного компонента передбачає
включення в зміст лінгвокраїнознавчої компетенції вміння прочитати меню в кафе чи
ресторані й вибрати страву за смаком і гаманцем. Також важливо вміти замовити вибрану
страву і вміти їсти її відповідно до прийнятих у цій країні норм етикету. Крім того,
праксіологічний компонент містить вміння прочитати і зрозуміти рецепт (кулінарну
книгу) і скористатися ним під час приготування й сервірування страви. Очевидно, що
успіх у цьому випадку буде залежати не тільки від рівня сформованості
лінгвокраїнознавчої компетенції, а й від індивідуально-вікових особливостей студентів,
що мають відношення до приготування їжі взагалі. Розглядаючи мотиваційний компонент
лінгвокраїнознавчої компетенції, слід зазначити виключно великі можливості теми «Їжа»
у створенні й підтримці інтересу до вивчення української мови як іноземної та української
культури.
Таким чином, культура харчування як елемент змісту лінгвокраїнознавчої
компетенції може бути представлена в таких аспектах: 1) прийняті в цій культурі
продукти; 2) традиційні страви та способи їх приготування; 3) ситуативно обумовлені
практики споживання їжі. Зазначені аспекти культури харчування зафіксовані в різних
об'єктах матеріального й духовного світу, створених носіями мови й доступних для тих,
хто вивчає іноземну мову, зокрема українську, як джерело лінгвокраїнознавчої інформації.
Одним із таких об'єктів є кулінарний рецепт, який розуміють як особливий тип
тексту – керівництво з приготування кулінарного виробу, що містить інформацію про
необхідні харчові продукти, їхні пропорції, інструкції з механічної та теплової обробки, а
також спосіб сервірування готового виробу.
За П.П. Бурковою, ми виділяємо три інформаційні блоки в тексті будь-якого
рецепта: а) інтродуктивний блок (заголовок / назва та інгредієнти); б) основний блок
(алгоритм дій); в) заключний блок [1].
Розглянемо кожен із блоків і наведемо конкретні приклади їх змістового
наповнення. Інтродуктивний блок складається, як мінімум, із заголовка і вказівки
необхідних продуктів та їхньої кількості. Часто сам блок має підзаголовок («Інгредієнти»,
«Класичний рецепт», «Оригінальний рецепт» тощо). «Інгредієнти зазначені у формі
номінальних фраз і часто відокремлені від тексту або оформлені іншим шрифтом»
[переклад наш – Г.С.] [1]. Використовуються характерні скорочення, що сприяють
економічності тексту, наприклад: г – грам, ст. л. – столова ложка, шт. – штука.
Найчастіше у списку інгредієнтів зазначено спосіб первинної обробки продукту: миття,
обчищання, нарізування, відбивання, панірування, збивання, просіювання, замочування
тощо. Наприклад, у класичному рецепті українського борщу наявний такий
інтродуктивний блок. «Інгредієнти: для бульйону: вода − 1,5–2 л.; свинина або яловичина
на кістці − 400 г. Для засмажки: буряк − 2 шт. (невеликі); морква − 1 шт.; цибуля –
3 шт. (середні); томатна паста − 2 ст. л.; соняшникова олія − 4−5 ст. л.; лимонна
кислота − щіпка. Для борщу: капуста білокачанна свіжа − 300 г; картопля − 4 шт.
(середні); сіль, лавровий лист, зелень − за смаком. Для подачі: сметана − 1 ст. л. (у
кожну тарілку); зелень [5].
Окрім цього, інтродуктивний блок може містити вказівки на час приготування,
кількість порцій. В основному блоці тексту кулінарного рецепта (підзаголовок
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«Приготування») є опис дій та маніпуляцій у певній послідовності. Наприклад: «Варимо
бульйон: візьміть 3-літрову каструлю. Налийте в неї 1,5–2 літра води, покладіть м'ясо.
Поставте на середній вогонь. Слідкуйте за бульйоном, перед закипанням зніміть піну.
Бульйон буде смачнішим, якщо використовувати саме м'ясо на кості. Коли закипить,
накрийте каструлю кришкою та варіть на повільному вогні годину-півтори. Робимо
зажарку − поки вариться бульйон, посмажимо овочі. Вимийте й почистіть буряк, моркву
й цибулю. Буряк натріть на крупній тертці, а моркву − на середній. Цибулю наріжте
кубиками. Налийте олію на пательню, увімкніть середній вогонь. Спочатку смажте
цибулю й моркву (5 хвилин), потім додайте буряк. Буряк посипте лимонною кислотою
або збризніть соком свіжого лимона. Завдяки цьому борщ буде по-справжньому
червоним. Смажте овочі ще 5 хвилин. Після цього додайте томатну пасту, перемішайте
і залиште на газу ще на 5-7 хвилин. Збираємо борщ − коли бульйон звариться, вийміть з
нього м'ясо. Поки м'ясо остигає, киньте в бульйон нашатковану капусту. Через 5-10
хвилин додайте нарізану соломкою картоплю. Поки вариться картопля, відокремте м'ясо
від кістки й наріжте кубиками. Поверніть м'ясо в суп. Посоліть за смаком. Додати
засмажку. Перемішайте. Додайте лавровий лист і дрібно порізану зелень. Накрийте
каструлю кришкою і варіть ще 5-7 хвилин. Борщ готовий» [5].
Заключний блок у тексті кулінарного рецепта містить рекомендації із сервірування
або з іншого варіанту приготування в разі заміни кількох компонентів; необхідне
обладнання; опис маловідомих способів обробки продуктів: "Подача на стіл: борщ
можна їсти відразу після приготування. Але переважно наступного дня він ще
смачніший. Розлийте борщ у глибокі тарілки. Додайте сметану, свіжу зелень, чорний
мелений перець (якщо любите погостріше) і часточку лимона (якщо хочете кисліший).
Їдять борщ із житнім хлібом або здобними булочками, натертими часником» [5].
Як видно з наведених прикладів, чітка структурна організація кулінарного рецепта
сприяє полегшенню сприйняття тексту й забезпечує його максимальне розуміння.
Знайомство з рецептами українською мовою дозволить студентам дізнатися про
традиційні для України продукти і страви, про способи їх приготування, про кухонне
начиння, про прийоми сервірування й навіть про історичні факти з життя країни.
Кулінарний рецепт може викликати труднощі для тих, хто вивчає українську мову як
іноземну, оскільки вимагає знання скорочень, кулінарних термінів, особливостей
синтаксису й композиції тексту рецепта в цілому. У зв'язку з цим є необхідним
використовувати на заняттях вправи, спрямовані на усунення зазначених труднощів і
одночасно на розвиток лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів.
Можна організувати заняття зі способу приготування національних українських
страв. На заняття студенти приносять продукти, необхідні для приготування нескладних
традиційних українських страв. Спочатку викладач просить студентів назвати продукти і
згадати назви страв, які з них готують, потім − як продукти потрібно обробити
(наприклад, почистити, нарізати, покласти до миски, перемішати), після цього − як
подають приготовану страву (гарячою, охолодженою, з чаєм, з печивом тощо). Слід
також навчити студентів етикетних формул, які можна використовувати під час
пригощання на зразок «Пригощайтесь, будь ласка!», «Вам смакує?», «Дуже смачно!».
Слід зазначити, що українською кухнею запозичено чимало технологічних
прийомів німецької, угорської, татарської, турецької та інших кулінарних шкіл із
пристосуванням їх до українського смаку. Зокрема, українські вареники походять від
турецької страви «дюшвар», схожої на пельмені. Німецька кухня дала технологію
дроблення м’ясних продуктів, що згодом матеріалізувалося у виготовленні з фаршу
українських січеників, подібних до сучасних котлет (фр. cotelette). Українці дуже люблять
різні види рибних страв, як-от: карася, запеченого у сметані; тушковану щуку з хроном;
коропа з цибулею, тушкованого у сметані, або коропа, фаршированого грибами та
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гречаною кашею; судака, запеченого з грибами або раками; рибні крученики тощо. Проте
для української кухні не є характерними пироги з рибою, які популярні у населення
багатьох регіонів Російської Федерації.
За способом кулінарної обробки українські національні страви диференціюються
на відварні, тушковані, запечені та смажені. Пісне, ресторанне меню української кухні
урізноманітнюється вегетаріанськими стравами й у деяких ресторанах розробляється
окремо від меню основного. Під час державних або релігійних свят клієнтам ресторанів
теж надається багатий вибір українських страв. Зокрема, святкування Масниці передбачає
неодмінне приготування млинців – традиційної української страви з рідкого гречаного або
пшеничного тіста, засмаженого на вершковому маслі або олії тонким шаром на
сковорідці. Гречані млинці як обрядова страва здавна користуються особливим попитом
на Масницю. Меню ж різдвяної та новорічної ресторанної вечері мають включати м’ясо
птиці, запеченої цілком: гуся, качки або індички.
Віднедавна найулюбленішим стравам української національної кухні у різних
регіонах України присвячують пам’ятники, музеї й навіть меморіали. Наприклад,
пам’ятник варенику встановлено у Черкасах, галушці – у Полтаві, у Коростені на
Житомирщині – дерунові, музей же сала недавно відкрито у Львові, у канадському
Саскатуні і досі стоїть пам’ятник українській ковбасі, поставлений українською
громадою. Ягоді чорниці у с. Гукливе Закарпатської області звели єдиний в Україні
пам’ятник. Таких прикладів можна навести багато.
Висновки. Таким чином, культура харчування є важливим елементом змісту
лінгвокраїнознавчої компетенції. Останню можна ефективно формувати на заняттях з
української мови, якщо заохотити іноземних студентів до спеціальної організованої
роботи з текстами кулінарних рецептів.
Перспективи подальших досліджень полягають у теоретичному доопрацюванні
проблем формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів, у практичній
організації роботи студентів із текстами лінгвокраїнознавчого спрямування.
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РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ
НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
Викладання іноземних мов у ЗВО в умовах впровадження інноваційної моделі
освіти передбачає використання підходів, за яких будуть однаково розвиватися як
інтелектуальні, так і творчі здібності студентів. У парадигмі вивчення мов творчі здібності
можна розглядати як лінгвокреативність – постійний процес творення чогось нового,
протягом якого мовець породжує необмежену кількість образних продуктів з обмеженої
кількості існуючих ресурсів задля задоволення конкретної комунікативної мети [4, c.15].
Мовна креативність є ознакою високої лінгвістичної компетенції студента, свідчить про
гарне володіння мовою, вміння помічати прихований потенціал лексичних одиниць та
нестандартно поєднувати їх у відповідності до певної комунікативної ситуації. Розвиток
таких мовленнєвих навичок вимагає від викладача впровадження інтерактивних (таких,
що наслідують конкретні цілі) методів навчання.
Одним із інтерактивних методів викладання іноземних мов є мовна гра.
Поняття мовної гри було вперше введене австро-англійським філософом Людвігом
Вітгенштайном у його праці «Трактат». Під поняттям мовної гри він пропонує розглядати
усі можливі ситуації, коли мовець вільно поводить себе з формою мовлення. Філософ
стверджує, що будь-яке слово чи речення може бути вжитим безліччю способів, які ми
обираємо відповідно до нашої «форми життя» [3, c.10].
З часом суто лінгвістичний феномен знайшов своє застосування у методиці
викладання, оскільки мовні ігри є ефективним способом навчання іноземної мови.
Класифікація мовних ігор здійснюється на основі їх підходів: стратегічного, дидактичного
та функціонального. Стратегічний підхід об’єднує твори, обговорення, пошук
відповідностей, моделювання ситуацій, загадки та рольові ігри. Граматичні та лексичні
ігри, діяльність пов’язана з читанням, аудіюванням, письмом та мовленням,
паралінгвістичні і невербальні ігри ґрунтуються на дидактичному підході. З
функціональної точки розу мовні ігри поділяються на розминки, головоломки, змагання та
завдання, спрямовані на зміцнення знань [1, c.17].
З усіх перерахованих вище різновидів мовної гри, одним із найкращих варіантів,
який доцільно використовувати для розвитку мовленнєвих навичок студента є метод
рольових ігр. Рольова гра – це процес моделювання ситуації з реального життя. Такий вид
діяльності належить до комунікативного підходу викладання, головною ідеєю якого є
вивчення мови через процес спілкування в різних життєвих ситуаціях. Згаданий метод
часто використовується на заняттях з іноземної мови та сприяє формуванню
комунікативної компетентності студентів. Окрім того, впровадження рольових ігор у
навчання передбачає відтворення та формування соціального досвіду – студенти вчаться,
як поводитися у типових професійних ситуаціях, критично мислити, аналізувати сказане
співрозмовником та приймати рішення.
Цінність методу рольових ігор полягає в кількості виконуваних функцій під час
його впровадження, а саме:
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комунікативна функція (метод сприяє здобуттю навичок спілкування в умовах
професійних ситуацій);
• навчальна функція (студенти вчаться використовувати їх мову, професійні та
комунікативні навички);
• освітня функція (у процесі рольової гри студенти отримують нові знання мовного
матеріалу);
• компенсаційна функція (використання такого методу на заняттях компенсує нестачу
реального спілкування іноземною мовою);
• розважальна функція (рольова гра є цікавим та веселим методом навчання, який
здатен підвищити інтерес студентів до навчання);
• функція мотивації (студенти не лише отримують задоволення від процесу, а також
усвідомлюють важливість здобутих знань у їх майбутній кар’єрі);
• функція самореалізації (кожен студент має змогу проявити свою індивідуальність,
граючи певну роль).
Вищезазначені функції виконуються лише за умови ретельно спланованої та добре
організованої рольової гри. Під час підготовки необхідно звернути увагу на наступні
елементи згаданої діяльності:
• тема гри (може обиратися в залежності від матеріалу, що вивчається, або освітньої
спеціалізації);
• ситуація (набір умов, які визначають місце, час та обставини на яких відбувається
гра);
• ролі;
• поведінка учасників (студенти виконують якісь дії або певним чином поводитися);
• інструкції (викладач встановлює правила, наприклад, яка саме лексика або яке
правило повинно бути опрацьоване);
• обладнання (таблиці, діаграми, картки, статті та інша наочність, що можє стати в
пригоді під час гри).
Проведення рольової гри на занятті включає в себе чотири стадії: інструктаж
(пояснення умов гри), підготовку, гру та обговорення [4; 45-46].
Наведемо приклад рольової гри, за допомогою якого до дії може бути залучена
група студентів, а саме: рольова гра «Імпровізація» базується на блоці «Let`s make a date»
британського імпровізійного шоу «Whose Line Is It Anyway?». Вона передбачає, що
студенти вже мають високий рівень комунікативних навичок та великий лексичний запас.
У ході гри здійснюється відпрацювання вмінь аудіювання, говоріння та читання.
Викладач обирає кількох «акторів», які отримують картки із описом ситуації або
персонажа. Наприклад «Аукціоніст», «Політик, який балотується на посаду
губернатора», «Поганий комік» та ін. Найдоцільніше вказувати на картках ролі, які
певним чином стосуються матеріалу, що вивчається.
Решта студентів виконують ролі глядачів: вони ставлять акторам запитання та
уважно спостерігають за їх відповідями. Запитання можуть бути будь-якими: від «Який
Ваш улюблений колір?» до «Що необхідно робити, аби уникнути глобального
потепління?». Після кількох питань кожному актору (кількість «раундів» визначає
викладач), аудиторія має здогадатися, яку роль виконували актори.
Завдання акторів – організувати своє мовлення таким чином, аби іншим студентам
було зрозуміло, у ролі кого вони виступають. Для цього вони можуть використовувати
різноманітні фонетичні прийоми (змінювати темп, тембр, інтонацію, акцент мовлення) або
лексичні засоби (вдаватися до порівняння, алегорії, каламбурного поєднання мовних
одиниць).
Наприклад:
•
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Question: Where would you take me for a romantic evening?
Auctioneer: I suppose we go out to a movie maybe dinner after that dinner I guarantee
have you home by 10:00, I hear 11:00, I hear 12:00.
Question: How much would you spend on a dinner?
Auctioneer: I could not say I probably spend $5, $10, maybe $20. I just want to impress
you, once! I want to sit with you, twice! And sold! [5]
Принагідно зауважимо, що у вищенаведеному прикладі аукціоніст активно
використовує числівники, аби натякнути на його роль. Окрім того, швидкість мовлення
може значно збільшуватися.
Викладач може ускладнити завдання, запропонувавши студентам використовувати
певний лексичний матеріал або граматичні конструкції. Для «аудиторії» також можна
задати ситуацію, наприклад, «З’їзд асамблеї ООН», аби питання стосувалися якоїсь певної
тематики. У кінці гри можливе обговорення: викладач та студенти діляться враженнями,
визначають позитивні та негативні аспекти, роблять рекомендації щодо наступної гри. Як
під час гри, так і під час обговорень не потрібно зосереджувати увагу на помилках
студентів, оскільки гра націлена на формування розкутості студентів під час вільного
мовлення.
Таким чином, метод рольової гри дає студентам змогу вільно спілкуватися
іноземною мовою, тренувати навички аудіювання та критичного аналізу сказаного, а
також автоматизувати вивчений матеріал. За кількістю одночасно виконуваних функцій
метод рольових ігор можна вважати одним з найефективніших серед інтерактивних
методів навчання.
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г. Харьков, Украина
ОТБОР ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТЕКСТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В методике преподавания русского языка как иностранного определился новый
подход к отбору лексического минимума при овладении языком специальности,
обусловленной коммуникативно-деятельностной ориентацией обучения.
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При отборе лексического материала мы предлагаем руководствоваться
следующими принципами:
1. Частотный критерий отбора лексики. Позволяет учитывать употребляемость
языковых единиц, присущих нейтральному тексту учебника.
2. Тематико-понятийный принцип организации лексического материала. В
пределах каждой учебной темы лексический материал представлен в виде набора
словарных объединений, распределенных по системным группам (определения понятия,
наименования предметов и явлений, выражение сущности и так далее).
3. Принцип словообразовательных возможностей слова. Тренирует языковую
догадку и увеличивает потенциальный словарный запас учащихся.
4. Ситуативно-семантический принцип дает возможность работать с лексическим
минимумом слов, имеющих меньшую частотность употребления. Реализуется он в
установлении определенного круга тем и ситуаций.
5. Принцип сочетаемости слова. Способствует развитию речевой деятельности
учащихся, принимает во внимание способность слова вступать во взаимоотношения с
другими словами. При отборе лексического минимума предпочтение отдается словам с
широкими лексическими и синтаксическими связями.
6. Помочь рациональному отбору минимумов может также выявление частотности
ошибок употребления слова в зависимости от принадлежности к той или иной части речи,
от закономерностей лингвистического характера. В результате можно выделить несколько
лексических объединений:
а) слова, близкие по зрительному и звуковому восприятию;
б) группы слов, близких по значению, но различающиеся по лексическому фону;
в) группы однокоренных слов, у которых совпадает какой-либо семантический
признак.
Выделение таких групп способствует снятию трудностей в языковой практике
иностранцев как при аудировании, так и при порождении высказывания.

Григорян В.К.
Харьковский областной медицинский колледж
г. Харьков, Украина
e-mail: v097011190@gmail.com
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В целом, преподаватели иностранных языков не обучены определять
индивидуальные потребности в обучении, а также не нацелены обучению с
использованием индивидуальных методик. Преподавание, как правило, ведется в
соответствии с общеязыковыми стратегиями обучения и тестирования четырех языковых
навыков на иностранном языке (чтение, письмо, аудирование, разговорная речь).
Общение, использование аудиозаписей и компьютерное обучение в настоящее время
являются традиционными компонентами уроков изучения иностранных языков. Эти
методы обучения могут помочь в изучении языка идеальному ученику, не имеющему
проблем с языковой обработкой, но они часто не имеют эффективности в случаях
учащихся,
нуждающихся
в
более
систематическом,
структурированном,
[5]
дифференцированном подходе.
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У некоторых учеников наблюдаются языковые трудности, такие как:
• неспособность поддерживать «темп» занятий.
• затрачивание большего количества времени на изучение иностранного языка,
чем на другие предметы.
• неспособность ответить на внезапно поставленный вопрос.
• непонимание того, как изучать определенную концепцию иностранного языка,
например, при изучении новых слов, правил произношения, при анализе грамматики.
• непонимание разговорного языка, в частности быстрой речи.
• непонимание концепции языка и ее правильного применения в конкретных
ситуациях.
• непонимание указаний, когда они даны на иностранном языке.
• орфографические ошибки.
За последние три десятилетия были выдвинуты две основные теории обучения
языков, а именно: теория обработки символов и теория ситуативного действия.
Сторонники обеих теорий утверждают, что противоположная теория может быть
приспособлена к их собственной теории. Это указывает на то, что требуется одна
всеобъемлющая теория, которая может охватывать обе вышеуказанные теории. С одной
стороны, обработка символов, будь то слова, цифры или другие символы, подразумевает,
что рациональное мышление состоит из осмысления, обработки лингвистических и
других символов в голове. Таким образом, интеллектуальное поведение основано на
рассуждениях и работе с хорошо сконструированной системой символов. В то время, как
теория ситуативного действия выдвигает четыре основных утверждения:
(1) любое действие основано на конкретной ситуации, в которой оно происходит;
(2) знания не переходят из одной задачи в другую;
(3) абстрактное обучение малоэффективно;
(4) обучение должно проводиться в разнообразных социальных условиях.
Развитие мозга происходит отчасти вследствие обучения обработке абстрактных
символов, которые основаны как в конкретных ситуациях, так и под влиянием различных
социальных сред. Основная проблема для мозга возникает, когда изучается вторая
языковая система, при этом одновременно работают обе языковые системы, каждая из
которых создана для одних и тех же конкретных ситуаций, но разработана для разных
социальных сред.
Таким образом, прежде чем рассматривать проблемы в изучении языка,
необходимо обратить внимание на несколько ключевых аспектов сложной социальной
среды, в которой происходит изучение языка:
Обычно проводится различие между изучением иностранных языков (ИЯ) и
изучением второго языка (2Я). В изучении иностранного языка (ИЯ) целевой язык
изучается в школе. При изучении второго языка (2Я), новый язык первоначально
изучается без помощи формального обучения, посредством естественной обстановки.
Кроме того, обычно проводится различие между родным языком (1Я), то есть языком
дома, и национальным языком (НЯ), который является языком страны, в которой человек
живет. Во многих частях мира молодым людям необходимо овладеть как родным языком
(1Я), так и своим национальным языком (НЯ), иностранным языком (ИЯ) и, возможно,
вторым языком (2Я).
Необходимо сначала изучить родной язык (1Я), а затем – второй язык (2Я).
Желательно, чтобы адекватный уровень компетентности в изучении родного языка (1Я)
был достигнут до изучения какого-либо национального языка (НЯ) или второго языка.
Изучение языков, как национального (НЯ), так и иностранного (ИЯ), состоит из
обучения четырем навыкам: чтение, письмо, аудирование, разговорная речь. После
изучения базовых навыков следуют более сложные этапы обучения, а именно:
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способность рассуждать, используя языковые символы и процессы. Высший уровень
обучения включает обучение рефлексии, гипотетического и дедуктивного мышления на
данном языке.
Касательно возраста, в котором лучше изучать иностранный язык: исследования
показали, что учащиеся, начинающие изучать французский в возрасте 8 лет и
продолжающие учиться в возрасте 13 лет, успевают хуже, чем ученики, начинающие в
возрасте 10 лет и продолжающие до 15 лет. Аналогичным образом, в исследовании,
проведенном Международной ассоциацией оценки образовательных достижений (IEA),
при изучении французского языка как иностранного, в восьми странах, никакого
ощутимого преимущества от начала обучения французскому языку в раннем возрасте
обнаружено не было. В Швеции и Соединенных Штатах ученики, начинающие изучение
французского языка в старших классах, работали лучше. Из имеющихся данных следует,
что требовался определенный уровень знаний национального и родного языков для того,
чтоб преступить к изучению иностранного языка (ИЯ). При рассмотрении словарного
запаса и грамматики: учащиеся-подростки работали лучше, чем взрослые или дети, при
условиях одинаковой продолжительности обучения. Тем не менее, возможно, что при
изучении второго языка (L2) как количество лет воздействия, так и ранний возраст начала
влияют на успешность в изучении языка. Проблема, возникающая при разработке
учебного плана, заключается в том, как разработать учебный план по изучению
иностранного языка (ИЯ), чтобы у учащихся была возможность достичь требуемого
уровня владения языком. [6]
Что касается изучения иностранных языков школьниками, для обеспечения лучших
результатов внешнего независимого тестирования, необходимо прохождение базовых
курсов целевого языка в течение, как минимум, четырех предшествующих экзамену, лет, а
именно 8, 9, 10 и 11 классов.
Дополнительные способы повышения успешности изучения иностранного языка
включают следующее:
• При обучении новым звукам или фонемам и символам, обучайте одновременно
только одному или двум. Подчеркните, как использовать движения рта для получения
четкого произношения. После произнесения звука попросите учеников повторить
услышанное. Повторное, явное моделирование является ключевым, поскольку разъясняет
студентам разницу между произношением на родном и на иностранном языках.
• Проведите анализ задач для внедрения концепции индивидуального обучения.
Разбейте правило на небольшие рабочие этапы, более детальные, чем в учебнике.
Пошаговое
изложение
правила
помогает
ученику
разработать
методику
запоминания/вспоминания, такую как образное, цветовое кодирование (которое хорошо
работает с правилами для окончаний слов), мнемоническое кодирование.
• Используйте несколько составляющих одновременно (чтение, письмо,
аудирование, разговорная речь).
• Предоставьте материалы в структурированном виде (учебные пособия, сводные
таблицы и графические изображения).
• Используйте парную работу учеников, чтобы они могли попрактиковаться и
закрепить правило – ставьте сильного ученика в пару со слабым.
• Используйте, например, цветовую кодировку для пола, или связки глаголсуществительное, другие принципы соответствия на иностранном языке, чтобы выделить
правило.
• Чтобы запомнить правило, используйте песни с заданными грамматическими
структурами предложений, словами на родном языке, которые звучат как слова на
иностранном языке.
• Явно смоделируйте стратегии обучения и прохождения теста.
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• Потратьте время, чтобы объяснить, как читать грамматические таблицы в
учебниках иностранных языков.
• Предоставьте достаточное количество времени во время тестов, чтобы
максимальное количество учеников успело их выполнить [1-4, 7-14].
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗВО
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасний рівень розвитку
соціально-економічних і зовнішньополітичних відносин вимагає підвищення якості
підготовки фахівців у військових ЗВО, удосконалення форм і методів навчання курсантів
під час формування професійних компетенцій, застосування активних та інтерактивних
технологій у професійно орієнтованому навчанні іноземної мови. Не викликає сумніву той
факт, що професійна підготовка майбутнього військовослужбовця повинна ставити за
мету формування навичок міжкультурного спілкування.
Більшість основних методичних інновацій пов'язана сьогодні із застосуванням
інтерактивних методів навчання як найбільш ефективних, що забезпечують високий
рівень підготовки студентів. До методів інтерактивного навчання, завдяки яким студенти
залучаються до активного процесу отримання знань, слід зарахувати й навчальну
дискусію, яка передбачає форму співпраці викладача і студента, більш активну взаємодію
студентів не тільки з викладачем, але й один з одним.
Аналіз останніх досліджень. У методиці викладання російської та української мов
як іноземних питання навчання професійної дискусії та дискусійного спілкування як
комунікативного явища розроблені недостатньою мірою. Так, досі в літературі відсутнє
чітке визначення поняття «дискусійна мова», а слова «диспут», «полеміка», «дискусія»
досить часто вживаються як синонімічні. У викладанні російської мови як іноземної
професійну дискусію розуміють як «обговорення будь-якої спірної проблеми ... для
встановлення шляхів її достовірного розв’язання» [6, с. 5] і розглядають у двох аспектах:
як «особливу мовленнєву ситуацію, що обумовлює певний акт комунікації, і як текст,
особливий тип дискурсу, який породжується під час певного акту комунікації» [5, с. 156].
Виходячи з того, що інтерактивні методи передбачають «спеціальну форму
організації пізнавальної діяльності», а їхня сутність − створення таких умов, за яких
студенти були б активно залучені до процесу засвоєння навчального матеріалу, заняття з
навчання ведення дискусії мають великі перспективи. Метою нашого дослідження є
розгляд інтерактивних технологій, що можуть бути використані в навчанні російської чи
української мови як іноземної курсантів військового ЗВО. Саме інтерактивна природа
дискусії дозволяє продуктивно працювати над формуванням необхідних майбутньому
фахівцеві умінь: чітко та ясно формулювати думку, висловлювати свої погляди,
аналізувати інформацію, відбирати необхідні факти, вибудовувати їх у логічній
послідовності, висувати аргументи й контраргументи. Дискусійна форма спілкування
дозволяє органічно інтегрувати знання студентів із різних галузей під час вирішення
навчальних і професійних проблем, дає можливість застосовувати сформовані мовні
знання на практиці, оскільки вміння точно і стисло висловлювати свої думки − запорука
успішної професійної діяльності сучасного фахівця.
98

Виклад основного матеріалу. Однією з найскладніших інтерактивних технологій
на заняттях з іноземної мови є технологія дебатів, що становить особливу форму дискусії.
Дебати − це цілеспрямований і впорядкований, структурований обмін ідеями,
судженнями, думками. Використання зазначеної технології сприяє розвитку ораторських і
інтелектуальних здібностей, удосконаленню дослідницьких і організаторських навичок,
розширенню загальнокультурного світогляду, формуванню громадянської позиції та
навичок життєдіяльності в демократичному суспільстві. Використання технології дебатів
у навчанні російської чи української мови як іноземної курсантів військового ЗВО
можливе як у межах проведення практичних занять, так і під час організації окремих
великих заходів іноземною мовою таких, як, наприклад, між ЗВО. Наприклад, у межах
проведення Олімпіади з російської чи української мови можна використати технологію
дебатів, де на обговорення учасникам можна запропонувати тему «Діяльність ООН».
Спочатку курсанти отримують текст про миротворчу діяльність всесвітньої організації.
Ознайомившись з основними положеннями запропонованої інформації, курсанти
переходять до розгляду основних принципів миротворчої діяльності. Використання
презентації в межах дебатів помітно їх оживляє і сприяє більш активному включенню
курсантів у процес обговорення основного питання, тому інформацію про чисельність і
склад ООН можна наочно представити на мультимедійних слайдах.
Необхідно зазначити, що послідовність і зміст фактів і фотографій позитивно
відбивається не тільки на взаємодії викладача й курсантів, а також на спілкуванні між
учасниками дебатів. Це відмінна риса цієї технології, яку обов'язково потрібно
враховувати під час підбору інформації для обговорення. Процес підготовки грає не менш
важливу роль, ніж участь у заході. Безумовно, підготовка до дебатів стимулює курсантів
до активної пізнавальної діяльності з використанням додаткових джерел інформації
(журнальні статті, Інтернет ресурси тощо), які дозволяють набути додаткових знань,
необхідних для перемоги в дебатах. Для викладача іноземної мови проведення дебатів
також має важливе практичне значення. Під час підготовки і проведення цієї
інтерактивної технології російською чи українською мовою викладач має можливість
оцінювати рівень володіння мовою курсантів за умов вільної дискусії. Включене
спостереження викладача дозволяє оцінити успіхи курсантів, урахувати недоліки і
спланувати способи їх усунення в подальшій спільній роботі.
На сьогодні існує необхідність у створенні навчальних посібників, що містять
тексти із завданнями, спрямованими на поетапне формування умінь дискусійного
спілкування, необхідних для ефективної діяльності в галузі професійної іншомовної
інтеракції. В аспекті інтерактивності щодо всіх компонентів навчального процесу, у тому
числі й до засобів навчання, до навчального посібника пред'являються особливі вимоги.
Одна з функцій посібника інтерактивного зразка − бути стимулом до спілкування й
підвищувати ефективність, інтенсифікувати процес навчання. Важливу роль відіграє
робота з професійно орієнтованими текстами й завданнями до них.
Тематика текстів, які залучаються до навчання ведення дискусії, визначається
специфікою майбутньої професійної діяльності студентів. Тексти повинні відповідати
інтересам студентів, а також рівню їхньої мовної та теоретичної підготовки, бути
корисними в аспекті можливості використання цього матеріалу в подальшій навчальній
роботі. Пропоновані тексти викликають велику зацікавленість студентів, спонукають до
активної комунікативної діяльності у фаховій галузі. Крім пізнавальної та
загальноосвітньої цінності, текстовий матеріал має бути не тільки джерелом актуальної,
корисної для студента інформації, а й містити полемічні висловлювання з цікавої
проблеми з елементами порівняння, міркування, обґрунтування певного погляду.
Проблемність тем, пропонованих для обговорення, сприяє швидкому розвитку
мовленнєвих навичок і умінь, оскільки в дискусії реалізуються не тільки фактичні, а й
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мовленнєві й мовні знання учасників. Відбір мовного й мовленнєвого матеріалу здійснюється
з урахуванням труднощів в його засвоєнні та важливості для комунікації, що можливе тільки
на спеціально відібраному й методично організованому мовному та мовленнєвому матеріалі.
Тому особливе значення має підготовчий етап, пов'язаний із накопиченням інформації з теми
й відпрацюванням мовних конструкцій, необхідних для участі в дебатах.
Навчальні матеріали посібника представляють різні, часто протилежні погляди
науковців, обговорення яких дозволяє організувати дискусії. Аналіз подібних текстів
дозволяє відзначити в них наявність, крім змістовної інформації, категорію оціненості, яка
може бути виражена у вигляді авторського думки («Я переконаний ...», «На думку
науковців ...»). Окремі елементи опису можна побудувати за таким принципом: автори
часто вдаються до постановки проблемних питань, після яких подано відповідь,
представлену у вигляді роз'яснення, а іноді міркування з певної теми. Відповідь можна
подати відразу, а потім наводиться обґрунтування цієї відповіді (часто з елементами
доказу). На нашу думку, такі інтерактивні тексти можуть і мають бути використані як
«вихідний» матеріал для навчання дискусійного спілкування.
Складовою будь-якої дискусії є процедура питань і відповідей. Уміло поставлене
запитання дозволяє отримати інформацію, уточнити позицію співрозмовника. Методисти [1]
рекомендують використовувати завдання, необхідні для спілкування, наприклад, запросити в
різні способи інформацію про думки фахівців з обговорюваної проблеми; дізнатися, чи згоден
Ваш співрозмовник з цією думкою; запитати співрозмовника, чи поділяє він Вашу думку;
з'ясувати думку Вашого співрозмовника з цього питання; сформулювати питання, які ви
можете поставити своїм опонентам; використовувати характерні для офіційної бесіди
формули побудови питання (Я хотів би дізнатися ...; Хотілося б дізнатися ...; Можна
запитати ...; Дозвольте поставити запитання ...; Не могли б ви сказати ...).
Інтерактивна діяльність на заняттях передбачає організацію й розвиток спілкування
у формі діалогу. Пропонуються завдання для активізації навичок і умінь діалогічного
спілкування, наприклад, вправи з відновлення реплік учасників дискусії. Поряд із
ситуаціями, де відбувається діалогічне спілкування, викладач пропонує ситуації, в яких
студенти працюють в групах, команді, що сприяє взаєморозумінню та взаємодії,
спрямовує до спільного вирішення загальних завдань. Певна частина вправ і завдань має
бути спрямованою на вироблення умінь висловлювати свою думку, формулювати свою
позицію. Чинником, що підсилює інтерактивність, є збільшення кількості учасників.
Цікавою є форма групової взаємодії: кожен студент групи становить питання, а також
пропонує заходи для вирішення проблеми. Решта учасників виконує роль слухачів і
оцінює доповідачів (пропонуються завдання висловити своє ставлення до цих
висловлювань (згода / незгода, часткова згода, подив, сумнів, схвалення); поділитися
своїми ідеями; висловити свої думки з обговорюваної проблеми).
Цікавим етапом може бути робота на базі двох-трьох текстів, об'єднаних однією
темою, але вони подають різні погляди на проблему. Цей етап передбачає формування у
студентів навички орієнтації в проблемі (темі), уміння виокремлювати із запропонованих
текстів потрібну інформацію, логічно вибудовувати відібраний матеріал у плані вибору
або визначення погляду (пропонуються завдання зіставити різні погляди; відповісти на
питання, чий погляд Ви підтримуєте).
Використання дискусійного методу в навчанні − ефективний засіб для формування
навичок публічного виступу. Щоб забезпечити активну участь кожного студента, викладач
доручає (або просить ведучого доручити) комусь із студентів зробити доповідь з теми.
Упровадження до навчального процесу комп'ютерних технологій є одним із
показників інтерактивних методів. Інтегрування звичайного уроку з мультимедійними
засобами дозволяє зробити заняття більш цікавим і інтенсивним (комп'ютер у цьому
випадку не замінює викладача, а тільки доповнює його). Застосування аудіо- та
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відеоматеріалів як засобу підтримання та подальшого розвитку інтересів студентів до
вивчення мови, а також комп'ютера дають можливість приготувати презентації,
представити їх і обговорити в групі. Презентації розподіляються серед учасників, інші
студенти дають оцінки. Відомо, що підґрунтям для дискусії може служити судження
(афоризм). У такому випадку дискусія виникає через можливу незгоду співрозмовника з
тим твердженням, яке становить зміст судження. Слід зазначити, що на занятті їх слід
вводити в невеликій кількості та поєднувати зі змістом теми. До суджень (афоризмів), які
часто викликають дискусії, належать висловлювання відомих філософів чи письменників.
Завершальним етапом роботи над темою, різновидом групового обговорення стає
рольова гра, що має завдання розвитку монологічного та діалогічного мовлення з вивченої
теми, а також проведення навчальної дискусії, де мовленнєвий матеріал використовується в
новій ситуації. Студентам пропонується підготувати й розіграти діалоги, виступити з
доповіддю (повідомленням) на конференції перед однокурсниками. Такі відомі методи
навчання, як рольова гра й навчальна дискусія успішно перейшли до категорії інтерактивних
методів. Можна запропонувати такі види завдань: прочитайте текст дискусії «за ролями»,
проаналізуйте мовленнєву поведінку учасників дискусії; оберіть собі роль одного з учасників
дискусії, позицію якого ви поділяєте; постарайтеся обґрунтувати свою позицію. Розділіться
на групи опонентів: перша група − ті, хто підтримує представлену думку; друга − спростовує;
третя − має свою незалежну думку щодо цієї проблеми. Розіграйте інтерв'ю журналіста з
фахівцем чи науковцем; розподіліть між собою ролі, працюйте в парах. Підготуйтеся до
участі в дискусії на одну із запропонованих тем. Виберіть для себе роль одного з учасників
дискусії, позицію якого ви поділяєте.
Навчання іноземних студентів дискусійного спілкування з використанням
інтерактивних методів засвідчує, що їхня мотивація значно зростає під час засвоєння
нових способів роботи з інформацією та виконання завдань, що стимулюють реальне
спілкування з професійних тем. Такі ефективні форми, як тематична дискусія, діалог,
полілог з професійно значущих тем, а також презентації та рольові ігри сприяють
розвитку мовленнєвих умінь і навичок, необхідних майбутньому фахівцеві.
До рівня підготовки випускників військових спеціальностей сьогодні
пред'являються високі вимоги, які передбачають сформованість комунікативної
професійної компетенції, невід'ємним компонентом якої є вміння й навички ведення
дискусії російською або українською мовою. Це визначається вимогами часу, оскільки
участь майбутніх фахівців у дискусіях представляє все більшу професійно необхідну
ситуацію інтерактивного спілкування.
Висновки. Отже, дебати як діалогові технології припускають різноманітні варіанти
організації роботи курсантів і сприяють не тільки посиленню їх включення до групового
обговорення проблем, а й розвитку навичок участі у груповій роботі і у спільному
прийнятті рішень. Дебати є ефективним способом розвитку діалогічного мовлення
курсантів військового ЗВО й формування їхньої готовності до професійної комунікації
іноземною мовою. Дебати сприяють значному прискоренню процесу актуалізації знань,
систематизації вивченого матеріалу, а також отриманню якісного «зворотного зв'язку».
Перспективи подальших досліджень. Відповідно до сучасних інновацій у
викладанні дискусія як ефективний метод інтерактивного навчання активніше
застосовують на заняттях з російської та української мов як іноземних студентів
просунутого етапу. Розглянута проблема вимагає подальшого лінгводидактичного
обґрунтування й розробок нових навчальних матеріалів.
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МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В последние годы в практике преподавания русского языка как иностранного
(РКИ) стали широко применяться лингводидактические тесты как одно из эффективных,
высокотехнологичных, объективных и экономичных средств контроля и обучения.
Преимущество тестирования по сравнению с традиционными формами контроля
заключается в том, что оно обеспечивает для всех тестируемых равные условия
проведения и возможность объективной интерпретации результатов выполненной работы.
Именно поэтому лингводидактические тесты сегодня активно используются в практике
преподавания иностранных языков, в частности, русского языка как иностранного.
Анализ последних публикаций показывает, что в современных вузах,
осуществляющих языковую подготовку иностранных студентов, наряду с
индивидуальным тестированием, проводимым в традиционной форме, все чаще
используется массовое компьютерное тестирование. Результаты такого вида контроля
являются определяющими при подведении итогов работы после каждого учебного
модуля. Как правило, для массового тестирования создаются комплексы тестовых
заданий, нацеленных исключительно на контроль, констатацию уровня достигнутой
языковой и речевой компетенции. Вместе с тем собственно контроль не является главной
целью при обучении языку. Согласимся с коллегами, отмечающими, что одной из
актуальных форм контроля является диагностическое тестирование, которое проводится
на базе многоуровневых тестовых систем.
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Отметим, что проблема создания диагностических тестов к учебно-методическим
комплексам для иностранных студентов сегодня является малоизученной. Анализ
литературы и практических разработок в этой области свидетельствует о том, что знания
и умения иностранных учащихся, как правило, проверяются при выполнении
контролирующих тестов, которые дают возможность тестору определить перечень
лексико-грамматических тем, представляющих определенную трудность для
тестируемого.
Акцентируем внимание на том, диагностический тест имеет определенные отличия
от традиционного контролирующего. Диагностический тест, по определению Т.Ю.
Сокуровой, - это специально организованная система заданий. которая позволяет не
только определить уровень знаний, умений и навыков студента и сложные для усвоения
темы, он также нацелен на определение причин недостаточного усвоения учебного
материала.
Какой же может быть модель такого теста? По нашему мнению, диагностический
лексико-грамматический тест по иностранному языку должен включать несколько
взаимосвязанных компонентов. В его структуру целесообразно включить три части,
каждая из которых выполняет определенную функцию. Первая часть содержит материалы
для стартового контроля, ее материалы проверяют степень сформированности
практических навыков в конце определенного учебного модуля. Вторая часть включает
материалы, предназначенные для активизации изученного и индивидуальной
корректировочной работы со студентом, с ее помощью определяются пробелы в знаниях
обучаемого, которые могут стать причиной ошибок на этапе заключительного контроля.
Третья часть комплекса для диагностического тестирования содержит материалы для
итогового контроля, проверяющие практические умения оперировать изученным
языковым материалом в ситуациях, приближенных к реальной коммуникации в
определенной сфере общения.

Гутникова Т. Ю.
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
г. Харьков, Украина
E-mail: tata.gutnikova@gmail.com
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ
ЕДИНИЦЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ В РКИ
Одним из основных положений современной методики преподавания РКИ является
максимальная адекватность условий обучения, способствующая естественному
образованию коммуникативных навыков и употреблению речевых средств в общении. То
есть обучение языку с самого начала должно идти в условиях реального общения или как
можно точнее имитировать эти условия. А поскольку картина мира языковой личности
передается через культурные концепты, необходимо чтобы студент владел не только
языковыми, но и межкультурными знаниями, понимал культурные коды изучаемого
языка, традиции и правила поведения, наименования реалий неизвестного для него
социума. Так вместе с лингвистической формируется его социокультурная компетенция –
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комплекс представлений о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях,
традициях, языке, достижениях культуры, свойственных определенному обществу и
характеризующих его. Социокультурная и лингвистическая компетенции среди прочего
предполагают понимание и умение использовать безэквивалентную и фразеологическую
лексику.
Безэквивалентная лексика, или безэквивалентные языковые единицы (термин,
введенный В. Г. Костомаровым и Е. М. Верещагиным) – это слова, которые нельзя
семантизировать с помощью перевода, поскольку они не имеют устойчивых соответствий
в других языках, то есть слова, "план содержания которых невозможно сопоставить с
какими-либо иноязычными лексическими понятиями" [2, с. 56]. Они включают в себя не
только отсутствие эквивалента, но и причину такого отсутствия – "отражение словом
специфической материальной и духовной культуры" [2, с. 58]. Безэквивалентная лексика
относится к языковым единицам с национально-культурологическим значением, она
отражает особенности (предметы, реалии и явления), характерные для одной культуры и
чуждые для другой. Знакомство иностранных студентов с безэквивалентной лексикой
является важной составляющей обучения, поскольку облегчает процесс вхождения в
новую для них культуру, предотвращает культурный шок, расширяет лексический запас,
формирует толерантность по отношению к представителям других культур, помогает
студентам получить опыт позитивного отношения к новому языку и стать активными
участниками межкультурного взаимодействия и коммуникации.
Безэквивалентные языковые единицы русского языка делятся на несколько групп:
- традиции, праздники, обряды: Масленица, Пасха, Рождество, сабантуй;
- музыкальные инструменты: гусли, гармонь, балалайка;
- одежда, обувь, украшения: калоши, лапти, тюбетейка, кафтан;
- строения и предметы быта: изба, хата, лавка, сундук, кочерга, баня, сани, самовар;
- еда и напитки: щи, каша, борщ, квас;
- мифологические и сказочные существа: домовой, черт, леший, чудо-юдо, русалка;
- фольклор: скоморох, колядки, Петрушка;
- религиозные термины: икона, крест, таинство, успение, соборование и др.
Использование безэквивалентной лексики может сопровождаться некоторыми
трудностями, связанными с отсутствием перевода, поэтому преподавателю стоит заранее
подготовить интересный текстовый и наглядный материал, помогающий раскрыть суть
изучаемого понятия, а студенту проговорить, записать в словарь и поупражняться в
употреблении новых слов в соответствующем контексте. Рекомендуется также
использовать различные игры и ситуации общения, а для закрепления материала дать
небольшой текст, содержащий новую лексику.
Такими же хранителями культуры народа, обладающими ярким национальным
своеобразием, можно назвать и фразеологизмы, к которым относятся пословицы и
поговорки – меткие образные изречения (обычно нарицательного характера),
типизирующие самые различные явления жизни и отражающие богатый исторический
опыт народа. Такие выразительные средства, как точная рифма, простая форма, краткость,
сделали пословицы и поговорки стойкими, запоминаемыми и необходимыми в речи
носителей языка, но, кроме того, они представляют собой ценнейший материал для
расширения знаний лингвострановедческого характера, осознания отличия и сходства
культур, для формирования терпимости и понимания других традиций и народов
студентами-иностранцами.
Использование на уроках РКИ пословиц и поговорок помогает, с одной стороны,
создать непринужденную обстановку, ввести элемент игры в процесс обучения, а с другой
– является эффективным приемом овладения разными сторонами речи на всех этапах
обучения. Например, поскольку запоминание поговорок облегчается разными созвучиями,
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рифмами, ритмикой, их использование будет уместным уже на начальном этапе, при
введении фонетического материала: нового фонетического явления, упражнений на
закрепление материала и при его повторении, во время фонетических зарядок. Поговорки
могут стать «палочкой-выручалочкой» и при отработке трудных согласных, в особенности
тех, которые отсутствуют в родном языке. Вместо отдельных слов и словосочетаний,
содержащих тот или иной звук, можно предложить студентам специально отобранные
пословицы и поговорки («Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Долго спать – с
долгом встать» и др.).
Обращение к пословицам и поговоркам при обучении грамматике в полной мере
соответствует ее функциональной и интерактивной основе. Являясь, во-первых, средством
выражения мысли, а во-вторых, примером изучаемых форм или конструкций в речи,
пословицы и поговорки как нельзя лучше способствуют автоматизации и активизации
этих грамматических форм и конструкций. (Например, при изучении глагола – будущее
время: «Будет и на нашей улице праздник», «Будешь рыть другим яму – сам в нее
попадешь», «Будешь много знать – скоро состаришься» и др.; прошедшее время: «Был
пан, да пропал», «Слышал звон, да не знает, где он», «Было, да сплыло» и др.;
повелительное наклонение – «Век живи – век учись», «Будьте как дома, но не забывайте,
что вы в гостях» и др.; условный способ – «Было бы желание, остальное найдется», «Был
бы хлеб, а мышки будут» и т. д.).
Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок позволяет
использовать их не только для активизации многих грамматических явлений, но и для
расширения лексического запаса, в упражнениях на развитие речи. Одна пословица или
поговорка представляет собой широкое поле для вербальной деятельности студента,
поскольку может интерпретироваться по-разному. Таким образом, на основе данной
пословицы студенты учатся выражать свои собственные мысли, чувства, переживания,
демонстрируют разные способы их употребления в речи, то есть проявляют творческую
инициативу через коммуникативные навыки. Кроме того, новые слова обычно легче и
быстрее запоминаются в контексте законченной мысли, образного предложения, а
заучивание пословиц и поговорок не только улучшает память учащегося, приобщает к
народной мудрости, обогащает словарный запас, но и позволяет научиться правильно
отбирать лексические единицы, развивает эмоциональную выразительность речи.
Для представления и усвоения на уроке РКИ пословицы или поговорки
необходимо использовать следующие этапы: демонстрация (произнесение или
записывание на доске в зависимости от этапа обучения), работа над содержанием
(значение новых слов можно раскрывать с помощью антонимов, синонимов,
комментариев), работа над произношением, обсуждение. Для закрепления пословиц в
памяти студентов проводятся следующие упражнения: угадать пословицу по нескольким
или одному слову; сформулировать ее из составных частей; назвать последнее слово или
часть фразы; вставить пропущенное слово; объяснить смысл высказывания; подобрать
соответствие на родном языке и др. Пословицы и поговорки могут использоваться как в
аудиторных, так и во внеаудиторных занятиях, на конкурсах, викторинах.
Таким образом, безэквивалентная лексика и фразеологизмы, будучи неотъемлемой
частью культуры народа, являются незаменимым материалом для преподавателя РКИ, а
работа с ними остается важным обучающим и мотивационным фактором, развивающим
творческое и эмоциональное начало студентов, формирующим их коммуникативную,
лингвистическую и социокультурную компетенции.
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Оволодіння українською мовою як засобом людського спілкування й пізнання
є одним з найважливіших надбань дитини в дошкільному віці. Якщо дитина не досягла
певного рівня мовленнєвого розвитку до п'яти-шести років, то цей шлях, зазвичай,
„не може бути успішним на більш вікових етапахˮ [1, c. 67].
Однією з важливих умов успішного навчання дисциплін лінгвоциклу є оволодіння
ними відповідно до мети якісної підготовки майбутніх вихователів до практичної роботи.
Оскільки мовний та мовленнєвий компонент є головною ланкою практичної
діяльності вихователя закладу дошкільної освіти, виникає потреба в удосконаленні
структури й моделі формування його особистісної інтелектуальної професіограми.
Основною метою вивчення мови є комунікативність, вільне спілкування в усіх сферах
життя, особливо – професійній педагогічній діяльності. Саме запровадження
комунікативного методу дитину орієнтують на збудження потреби в нових словах
і знаннях, отже, – активізується пізнавальна діяльність дошкільняти, виникають пошукові
оригінальних форм її розвитку.
Із нашого погляду, саме лінгвокультурологічною компетентністю передбачається
володіння різними видами мовленнєвої діяльності в соціокультурному просторі, уміння
сприймати „чужу мовуˮ й „чужу культуруˮ, створювати власні висловлювання
з урахуванням умов і завдань толерантного спілкування, читати, розуміючи зміст,
виражений у словах і підтексті.
Державними освітніми стандартами вищої професійної освіти передбачається
удосконалення лінгвокультурологічних знань, у тому числі уявлення про основні етапи
історії країни, що вивчається, пам’ятки культури, збережені на її території, мовних
реаліях, пов’язаних із найважливішими історичними подіями, культурно-історичними та
соціальними асоціаціями.
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Тобто, наше завдання, як і курсу лінгвокультурології, поряд із міжкультурним
діалогом проводити мудру експансію власної багатющої, високодуховної культури (усна
народна творчість, пам’ятки архітектури, заповідні місця тощо). Науковці І. Бурчик,
Л. Кожуховська,
Т. Левченко, О. Потапенко, Я. Потапенко, Т. Чубань основними
чинниками розвитку міжкультурного діалогу визначають історичну (і культурну)
спільність із іншими народами й культурами (наприклад, України та Європи, політична
визначеність стратегії взаємодії країни з іншими (наприклад, Угода про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС). Може йтися також про інші види культур –
професійну, вікову, гендерну, релігійну тощо, – однак у контексті розгляду проблеми
міжкультурного діалогу в Європі. Тож не менш важливим чинником міжкультурного
діалогу є уникнення таких явищ, як культурна зарозумілість і самозакоханість, зневага та
заздрість до інших культур, стереотипне сприйняття себе й інших, небажання змінюватись
і подвійні стандарти в ставленні до себе та інших. Оскільки непорозуміння все ж існують і
доволі значні, спосіб лікування полягає не в переході до режиму одномовності, а навпаки
– до багатомовності, адже саме вона допомагає побачити й відкрити безмежні обшири
духовного як загального, побачити загальне як духовно різноманітне; урешті-решт –
допомагає перейти в єдине духовне загальне [4]. Ми переконані, що всіх людей світу, їхні
культури об’єднують спільні ідеї, образи символи, архетипи, стереотипи. Саме через
призму діалогу культур був укладений „Словник символівˮ („Словник символів культур
Україниˮ) за загальною редакцією професора О. Потапенка [3].
Отже, посилаючись на вищезазначене, можна дійти висновків щодо розвитку
лінгвокультурології в сучасному мовознавстві: мова розглядається в контексті нації як
носій особливого типу культури й мислення; мова є транслятором культурних цінностей;
із точки зору лінгвокультурології вивчають як цілісні тексти, так й окремі шари
лексичного складу мови (фразеологізми й термінологічні системи).
Людина, яка є основним суб’єктом комунікації, належить до певної
лінгвокультурологічної спільноти і реалізує себе як комунікативна особистість у процесі
інформаційного обміну. Під час міжкультурної комунікації інформаційний обмін може
ускладнюватись, оскільки його ефективність найчастіше залежить від успішності мовної
взаємодії, яка є стрижнем процесу комунікації, а також від особистісного сприйняття й
інтерпретації повідомлення комунікантами. Результатом такого утруднення є суб’єктивні
комунікативні бар’єри – перешкоди, які викривляють зміст повідомлення, заважають
ефективному діалогу.
Психологічна перепона різного походження, яку реципієнт установлює на шляху
небажаної, втомлюючої або небезпечної інформації, називається комунікативним
бар'єром.
Такі бар'єри можуть виникати через відсутність розуміння між учасниками
спілкування, яке виникає на ґрунті соціальних, політичних, релігійних, професійних
відмінностей, які породжують різне світовідчуття, світорозуміння, світогляд взагалі.
Бар'єри у спілкуванні можуть виникати через індивідуальні психологічні особливості тих,
хто спілкується (недовіра, образа, підозра та ін.).
Комунікативні бар'єри можуть бути викликані різними причинами. Тому можна
виділити такі їхні типи: бар'єр взаєморозуміння, семантичний бар’єр розуміння,
стилістичний бар’єр розуміння, логічний бар’єр розуміння, соціально-культурний бар’єр
розуміння та бар’єр авторитету [2].
1. Бар'єр взаєморозуміння. Його виникнення може бути викликано різними
причинами як психологічного, так і іншого характеру. Він може виникати через огріхи
в процесі передачі інформації. Це фонетичне нерозуміння. Феномен фонетичного
нерозуміння з'являється в результаті використання комунікатором невиразної швидкої
мови, розмови-скоромовки або мови з великою кількістю звуків-паразитів. Спробуйте
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прочитати своєму другу який-небудь вірш. Перший раз прочитайте його виразно, другий –
монотонно, односкладово і якнайшвидше, а третій – повільно, вставляючи після кожного
слова звуки-паразити (наприклад, «гм-м» або «и-и»). Запитаєте, що сподобалося йому
більше.
2. Семантичний бар'єр розуміння. Він пов'язаний з тим, що учасники спілкування
використовують різні значення слів. Наприклад, скажемо, льотчик або танкіст чує в театрі
слова: «Подати екіпаж!», то це може викликати в них легке здивування, тому що в п'єсі
йдеться про карету, а вони уявляють собі людей, які керують машиною.
3. Стилістичний бар’єр розуміння. Він звичайно виникає при невідповідності
стилю мови того, хто говорить, і ситуації спілкування або стилю мови і стану того, хто
в даний момент слухає. Іноземець, який вивчив деякі фрази, але коли спробував
використовувати їх, то був побитий і його вигнали. Це відбулося тому, що він переплутав
ті слова, що використовують, щоб щось побажати на весіллі, з тим, як співчувають при
смерті близької людини.
4. Логічний бар'єр розуміння. Він виникає в тих випадках, коли логіка міркування
того хто говорить або занадто складна для розуміння слухаючого, або здається йому
неправильною чи суперечить властивій йому манері доказів. Так, якщо запитати дитину,
чому кораблик, який він пускає у ванні, плаває, вона відповість: «Тому що він червоний»
або «Тому що він мій». У такому випадку говорять про дитячу логіку. Можна говорити
про існування «жіночої» і «чоловічої» психологічної логіки та ін.
5. Соціально-культурний бар'єр розуміння. Інколи причиною бар'єра розуміння
можуть бути соціально-культурні відмінності між партнерами спілкування. Це можуть
бути соціальні, політичні, релігійні та професійні відмінності, що приводять до різного
пояснення тих або інших понять. У цій ситуації можна згадати приказку: «Ситий
голодного не розуміє». Політичне нерозуміння найкраще демонструє Верховна Рада, де
кожен закон довго обговорюють представники різних партій й іноді так і не приймають
його.
6. Бар'єр авторитету. Іноді перешкодою може стати саме сприйняття партнера
спілкування як особи певної професії, національності, статі та віку. Уявіть, якщо ту саму
інформацію ви почуєте від вашого друга, батька або директора школи. В якому випадку
ви швидше зробите те, що вам було запропоновано? Психологи довели, що бар'єр
спілкування тим менший, чим вищий авторитет того, хто говорить, по відношенню до тих,
хто слухає. У деяких випадках говорять про бар'єри відносин. Йдеться про виникнення
почуття ворожості, недовіри до того хто говорить, а потім — і до інформації, яку він
передає.
Якщо виходити з того, що будь-яка інформація, що надходить до людини, несе в
собі елементи впливу на її поведінку, думки і бажання з метою їхньої зміни, то в цьому
змісті комунікативні бар'єри – це форма психологічного захисту. Тобто комунікативні
бар'єри ніби захищають нас від стороннього психічного впливу, що виникає в процесі
обміну інформацією між учасниками спілкування.
Отже, ефективному спілкуванню можуть заважати різні перешкоди, пов'язані з
нерозумінням. Перешкодою для розуміння може бути характер сприйняття партнерів
спілкування, зумовлений їх особистісними установками. Істотною перешкодою є також
смислові бар'єри, пов'язані з відмінностями значень, вкладених різними людьми в ті самі
слова, символи (вербальні і невербальні атрибути спілкування).
Істотною перешкодою у спілкуванні є відсутність уваги й інтересу з боку партнера
спілкування. Після того як ви привернули увагу людини, важливо викликати в неї інтерес.
Інтерес виникає, коли вона усвідомлює значення повідомлення для себе. Є два способи
викликати інтерес. Перший — впливати на позитивні мотиви поведінки людей. Потрібно
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переконати їх у тому, що вони зможуть одержати бажане. Другий — вплив на негативні
мотиви. Потрібно показати їм, як попередити небажаний розвиток подій.
Ігнорування комунікативних бар’єрів може стати серйозною перешкодою для
успішного оволодіння українською мовою. Одним із засобів їх подолання й усунення є
формування лінгвокультурологічної компетентності.
Сучасна лінгвометодика наголошує на важливості добору текстів, аудіота відеоматеріалів, які б висвітлювали культуру країни, мова якої вивчається, сприяли
розвиткові інтересу до звичаїв, традицій, повсякденного життя людей, особливостей
національної поведінки тощо. Враховуючи інформаційну потребу, яка щодня висуває
перед студентами нові завдання, вищі навчальні заклади забезпечують засвоєння
складових культури, сприяють пізнавальній активності, позитивній мотивації,
ідентифікації та самоідентифікації у загальному культурному просторі.
На території Харківщини існують школи та дошкільні навчальні заклади двох типів
– російською та українською мовами навчання. Ключовою компетентністю предмета
«Українська мова» у школах з російською мовою навчання є комунікативна, формування і
розвиток якої має відбуватися з урахуванням можливостей та інтересів підростаючого
покоління. Ця компетентність «означає здатність успішно користуватися усіма видами
мовленнєвої діяльності у процесі спілкування» в усній та писемній формах». Процес
формування і розвитку мовленнєвої компетентності російськомовних дітей дошкільного
віку та школярів в умовах білінгвізму передбачає опору на психолінгвістичне розуміння
двомовності
Особливо відзначимо необхідність використання у процесі орієнтації сучасних
тенденцій розвитку методики викладання української мови, яка спрямована не тільки на
грамотне, зразкове володіння українською мовою, але й на вивчення світу і культури
народу, на подолання культурного бар'єра, створюваного національно-специфічними
особливостями культур-комунікантів.
Розглядаючи поняття «лігнвокультурологічна компетентність» дослідники
відзначають спрямованість на знання мовної і немовної поведінки. Оволодіння даним
видом компетентності забезпечує: 1) якісне оволодіння українською мовою;
2) насиченість світоглядних і загальнокультурних знань; 3) розвиток допитливості
студентів, їх кругозору, толерантності, навичок співіснування з представниками
іншомовної культури, їх власної культурної самосвідомості; 4) розвиток у майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти правильно і грамотно викладати свої думки,
оволодіння культурою усного та писемного спілкування [2].
Для майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти культурологічний аспект
дає можливість зрозуміти через „чужуˮ культуру особливості „своєїˮ, несе в собі великі
можливості розвитку особистості. Майбутній вихователь долучається не лише до
культури мови, що вивчається, а й до світової цивілізації, переймається
загальнолюдськими цінностями, а це особливо важливо, бо „... якраз цінностями
визначається головне для людини – його спрямованість, його розвитокˮ
Лінгвокультурологічна компетентність визначається як „знання ідеальним мовцем /
слухачем усієї системи культурних цінностей, виражених у мовіˮ.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Реформування освітньої галузі в Україні та впровадження нових стандартів освіти є
надзвичайно важливим завданням сьогодення. Оновлення змісту освіти передбачає
приведення його у відповідність до сучасних потреб особи і суспільства.
Закону України «Про освіту» визначив метою освіти всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і
фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого,
культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян
задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору [1].
Сучасне суспільство потребує фахівця, що має як високий рівень розвитку
екзистеціально-ефективних здібностей та якостей особистості, так і рівень володіння
іноземною мовою не нижче В2. Міністерство освіти і науки України у 2019 році
затвердило нову Концепцію розвитку англійської мови у вищих навчальних закладах.
Відтепер володіння англійською мовою на рівні не менш як В1 є обов’язковою умовою
для вступу, а В2 – для випуску. Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної
освіти такий рівень володіння іноземною мовою передбачає розуміння основної ідеї
тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом; вільне
спілкування з носіями мови; можливість детального висловлення на широке коло тем;
вираження своєї думки з певної проблеми з аргументами за і проти.
На сьогоднішній день наші фахівці архітектурно-будівельного профілю затребувані
в зарубіжних фірмах, працюють у філіях іноземних компаній. Безперечно, окрім
професійної компетентності, знання англійської мови стає вирішальною конкурентною
перевагою при влаштуванні на роботу. Однак, навіть на батьківщині необхідне знання
іноземної мови, причому ще під час навчання, для того, щоб читати технічну літературу
та спілкуватися з зарубіжними експертами, вивчати міжнародний досвід у галузі,
інтегрувати вищу освіту й науку України в освітній та дослідницький простір
Європейського Союзу. Таким чином, навчання іноземній мові розглядається як органічна
частина процесу формування професійної компетентності. Формування у студентів
комунікативної компетентності відбувається шляхом засвоєння необхідного обсягу знань
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з мови навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного
соціального досвіду.
Безпрецедентне зростання цифрових форм набуття знань виявило дисбаланс між
новими технічними можливостями та психолого-педагогічною компетентністю
розробників навчальних курсів. Виникла гостра потреба в міждисциплінарній взаємодії,
що спрямована на створення навчального середовища з урахуванням психологічних
закономірностей роботи людської пам’яті і мислення. В якості можливого рішення
проблеми пропонується застосування людино-центрованої моделі когнітивного і
особистісного розвитку студентів в умовах системного е-навчання онлайн, що побудована
на основі психолого-педагогічних закономірностей еко-гуманістичного саморозвитку на
прикладі е-комплексу SmartEnglishonline [2, с. 141].
Поряд із навчальними сучасними онлайн-платформами для дистанційної освіти та
комбінованого навчання використовуються також електронні підручники, в яких
інформація постійно оновлюється, що значною мірою сприяє ефективному самонавчанню.
Інноваційна технологія особистісного та професійного розвитку студентів
передбачає визначення ефективності навчання іноземним мовам у закладах вищої освіти
на основі комплексної евалюації як когнітивного, так і професійного розвитку студентів,
що включає розвиток соціально-затребуваних якостей. Для цих цілей використовуються
спеціальні вимірювальні інструменти, що забезпечують інтеграцію результатів навчання
та особистісного розвитку [3, с. 69].
Для вимірювання результатів дослідження і простеження динаміки розвитку
метахарактеристик особистості в ході навчального процесу була розроблена оригінальна
програма побудови профілів розвитку особистості студента. Вона дозволила визначати
рівень розвитку метаздібностей і метаякостей особистості; відстежувати динаміку
особистісного розвитку; порівнювати індивідуальні та групові профілі; виявити і виміряти
синергетичний ефект розвитку, що породжений взаємодією [3, с. 70].
Системний підхід до оцінки якості е-навчання представлений у статті [4], що
присвячена оцінці розвитку студентів у рамках традиційного навчання в університетах та
е-навчання онлайн, надається детальний опис ресурсів евалюації та характеризується
ефективне е-навчання на прикладі навчального е-комплексу SmartEnglishonline.
Представлено комплекс контролю якості, який виконують експерти та викладачі.
Показано його валідність і надійність. Особлива увага приділяється самооцінці студентів.
Для визначення ефективності навчання використовувалися як теоретичні, так і емпіричні
підходи. Дослідження містить емпіричні результати та спостереження, оскільки велика
увага приділяється експериментальним даним. Як і очікувалося, виявлена позитивна
кореляція метаздібностей і метаякостей із когнітивно-смисловою орієнтацією особистості.
Встановлено зв’язки між рівнем розвитку метахарактеристик особистості та широтою
когнітивно-смислової орієнтації [4, с. 56]. Підтверджена можливість ефективного
цілеспрямованого розвитку особистості студента в умовах е-навчання онлайн у контексті
даної орієнтації.
Таким чином, поєднання інтерактивних методик з інформаційними технологіями та
е-навчанням онлайн досить вдало впроваджується в навчальний процес кафедри
іноземних мов Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Використання сучасних інноваційних технологій навчання інтенсифікує навчальний
процес та є важливою складовою формування професійної іншомовної комунікативної
компетентності та розвитку особистості.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Говорение является устным продуктивным видом речевой деятельности, в
результате которой мы воздействуем на собеседника. Говорение – это уникальный вид
речевой деятельности, где не только очевидна связь со всеми другими видами речевой
деятельности, но и заметно влияние индивидуальности учащегося. Для успешного
говорения необходимо овладение фонетикой, грамматикой; знание лексики, умение
читать и слушать.
Главная цель обучения говорению на начальном этапе состоит в том, чтобы
подготовить учащихся к реальному речевому общению: они должны научиться понимать
собеседников и самостоятельно высказываться, выражая свои собственные мысли.
Конечные высказывания учащихся ограничены как по объему, так и по степени
сложности. Тематика и языковой состав определяются учебными материалами, которые
используются в обучении.
Некоторые исследователи (Н.С.Обносов, П.Б.Гурвич, Е.И.Пассов) выделяют
следующие цели и задачи обучения говорению.
- обучить инициативному говорению;
- обучить быстрой реакции на реплику;
- добиться практической безошибочности и нужного темпа;
- научить речи неподготовленной во времени;
- научить неподготовленно использовать отработанный речевой материал в новых
ситуациях.
Согласно «Программе по русскому языку как иностранному (1 уровень)»
лексический минимум составляет 2300 единиц, что позволяет учащемуся решать при
говорении следующие коммуникативные задачи:
1. самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии
с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой (не менее 25 фраз);
2. строить устное монологическое высказывание репродуктивного типа на основе
прослушанного или прочитанного текста (объем до 800 слов и количеством незнакомых
112

слов не более 3 %) различной формально-смысловой структуры и коммуникативной
направленности (повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа с
элементами рассуждения);
3. передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного
текста и выражать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте,
действующим лицам и их поступкам.
4. инициировать диалог и адекватно реагировать на реплики собеседника,
определять коммуникативные намерения собеседника;
Когда преподаватель начинает обучение, он должен четко видеть цель своей
работы. Что ждет учащийся от занятий, с какой целью он хочет научиться говорить на
иностранном языке? Возможно, говорение не будет основным видом речевой
деятельности? Возможно, учащийся будет много читать или писать на изучаемом языке и
ему просто не с кем будет говорить. Может быть, наоборот, этот вид речевой
деятельности станет ведущим. Наконец, с кем и о чем будет говорить учащийся? Он
планирует выступать с научными докладами, деловыми предложениями или использовать
полученные навыки в быту? Преподаватель должен сам определить задачи обучения
говорению, исходя из пожеланий и возможностей ученика, поэтому в каждом конкретном
случае задачи могут варьироваться по порядку значимости.
Исследователи выделяют следующие принципы обучения говорению:
1. Принцип сознательности. Любой взрослый человек обучается иностранному
языку сознательно. Обычно он знает, зачем он это делает, сколько времени он может
потратить на обучение, что хочет уметь в конце занятий. У человека должно быть
осознанное желание овладеть иностранным языком. Без осознанного желания обучение
невозможно.
2. Принцип наглядности. Понимать всегда легче то, что видишь. Наглядность – это
не только то, что мы видим, но и то, что мы слышим. В говорении наглядность – это,
прежде всего, речь преподавателя. На уроке преподаватель использует изучаемый язык
как средство общения. Его речь литературно правильная, плавная, немного замедленная.
3. Принцип устной основы и опережения. Он является одним из важнейших
принципов обучения говорению. Новый материал вводится и отрабатывается в звучащей
форме, и только после этого учащийся видит его напечатанным или написанным. Такое
устное опережение способствует развитию навыков устной речи. Но требуется учет
конкретных условий обучения, какой материал можно вводить без опоры на графику и как
велик может быть разрыв во времени между звуковым и письменным предъявлением
материала. Например, на первых уроках учащиеся учат не только первые звуки, но и
первые диалоги.
Эти диалоги обычно примитивны, но они позволяют учащимся уже на первых
уроках обменяться информацией, рассказать о себе по-русски. Сначала эти диалоги
студенты учат на слух, а позже их можно будет уже записать и усложнить.
4. Принцип комплексности. Должно быть взаимное влияние, равномерное развитие
всех видов речевой деятельности, хотя, конечно, не на всех этапах обучения это
возможно. Следует подчеркнуть, что необходимо именно равномерное развитие всех
видов речевой деятельности. И здесь тоже немаловажную роль играет национальность
обучаемого. Опытные преподаватели знают, что, например, арабы легче обучаются
говорению, чем письму. Следовательно, с такими студентами больше времени надо
уделить письменной речи. Пусть говорение идет впереди, а следом письмо. Немец же
постарается все записать, понять, выучить и лишь потом (на следующем уроке)
попытается использовать в речи изученный материал. Конечно, из каждого правила
встречаются исключения.
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5. Принцип учета родного языка обучаемого. Необходимо сопоставление языков,
учет возможных сложностей. Например, студенты из азиатских стран на вопрос, что самое
трудное в русском языке отвечают, что самое трудное – это фонетика, а европейцы
считают, что «падежей слишком много». Поэтому естественно, что занимаясь говорением
с учениками из азиатских стран, необходимо больше времени уделить фонетике, а с
европейскими студентами можно уделять этому меньше времени.
Из этого следует, что время, затраченное на обучение иностранному языку в целом
и говорению в частности, сильно зависит не только от способностей конкретного
человека, но и от родного языка студента. Обычно людям, у которых родной язык
английский, французский или немецкий, легче выучить русский язык, чем, например,
японцу. Здесь же следует сказать, что чем больше языков знает учащийся, тем легче
проходит процесс овладения каждым последующим языком, особенно если данные языки
относятся к одной языковой семье, т.к. возможны аналогии.
6. Синтетичность усвоения. Необходимо избегать перевода. Обильное слушание
материала приводит к тому, что учащийся интуитивно схватывает целое, происходит
глобальное восприятие структур, усвоение лексики во фразе. Достаточно ситуации, в
которой говорится эта фраза. Студенты понимают ее без перевода, а позже, они уже
знакомятся с каждым глаголом этой фразы подробно.
7. Программирование коммуникативной деятельности в упражнениях. Стоит
заметить, что устное выполнение упражнений, в том числе пересказ прочитанных или
прослушанных текстов, инсценировка диалогов, сами по себе недостаточны для развития
умений, необходимых для участия в реальном общении на изучаемом языке. Кроме таких
упражнений, на уроках русского языка должна проводиться еще специальная работа,
которая не только по форме выполнения, но и по самой сути своей соответствовала бы
специфике говорения. Например, так называемые практические задания. После
соответствующей работы в аудитории (изучение лексики, повторение грамматики,
пересказ текстов, разыгрывание диалогов) учащийся получает задание: «Сегодня вечером
купите в магазине необходимые вам продукты». На следующем занятии студенты
рассказывают о результатах своей деятельности.
8. Принцип единства и разнородности целей и путей обучения. Например, студент
просит преподавателя помочь: он хочет купить теплую одежду и не знает, что он должен
сказать. Конечно, мы повторяем лексику, связанную с этой темой, можно прочитать и
выучить подходящие диалоги, но в данном случае целесообразно повторить не только
лексику, но и определенные разделы грамматики, в частности, родительный падеж. Таким
образом, обучая говорению, мы повторяем грамматику.
9. Принцип взаимодополнения. Осознанные и неосознанные, направленные и
свободные действия, заученные и творческие начала – все это гармонично сочетается и
работает для достижения единой цели.
Здесь можно остановиться на запоминании. Изучение иностранного языка – это
прежде всего запоминание. Надо сказать, что способность к запоминанию у всех людей
разная. Она не зависит от национальности и образования, но зависит от возраста. Так,
общеизвестно, что после 35 лет выучить иностранный язык гораздо сложнее, т. к.
способность запоминать новые иностранные слова резко уменьшается (но не теряется).
Конечно, преподаватель должен создать условия, при которых процесс запоминания будет
сознательным, волевым. Хотя запоминание может быть и неосознанным,
непроизвольным. Это тоже нужно использовать в обучении. Что легче всего человек
запоминает? То, что его тронуло, вызвало эмоциональное переживание. Например, чтение
диалогов должно быть выразительным, артистичным. Эмоциональность преподавателя не
оставляет учащегося равнодушным, некоторые реплики непроизвольно запоминаются.
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Вершиной обучения считается момент, когда учащийся может не только повторить все,
что он изучил, но и сам продуцировать, творить.
Известно, что не все люди одинаково способны к изучению иностранных языков. И
при обучении кому-то легче дается один из видов речевой деятельности, кому-то другой.
Какие способности, умения, навыки, а, может быть, и психологические особенности
должны быть развиты для успешного обучения говорению? Не зависят ли способности от
национальности? Возможно, перед обучением говорению необходимо проверить
некоторые исходные способности учащихся, что поможет преподавателю предугадать,
какие трудности в обучении испытает данный студент.
Можно проверить: способность к имитации, кратковременную память, артистизм и
коммуникабельность.
Если у студента достаточно развиты вышеперечисленные способности, то процесс
обучения говорению будет проходит быстрее и успешнее. Как правило, экстраверты легче
обучаются говорению, чем интроверты. Практика показывает, что на способность к
обучению говорению может влиять и национальность учащегося, но, к сожалению, пока
этот вопрос мало изучен.
Для обучения говорению необходимы также и следующие умения:
- технические. Артикуляционные (правильное произношение звуков, чувство
интонации и ритма). Соотнесение значения слова с его артикуляционным оформлением.
- языковые. Знание слов, грамматических форм.
- речевые. Соотношение речевых моделей и ситуаций.
- коммуникативные. Соотношение отбора фраз с целью высказывания.
Иногда обучение говорению просто малоэффективно в силу того, что у учащегося
слабо развиты необходимые умения и навыки, есть психологические трудности. Если
человек не может связно и понятно говорить на родном языке, он никогда не научится
говорению на иностранном, потому что у людей, приступающих к изучению
иностранного языка, уже сформировано умение говорить на родном языке. Высокий
уровень развития этого умения, как правило, облегчает развитие говорения на
иностранном языке.
При обучении говорению преподаватель может использовать самые разные
материалы, но основой обучения должен стать учебник. Студент всегда должен видеть
перед собой то, что он изучил, что сегодня на уроке он должен усвоить, и что он будет
изучать на следующем уроке.
Тексты учебника русского языка могут быть различными: повествовательными,
диалогическими и др. Но непременно они должны быть интересны для данной аудитории
и посильны (т. е. знакомая лексика и грамматика, с новыми словами, но не более 3 %). Не
всегда возможно найти хороший текст, поэтому часто преподавателю приходиться самому
писать тексты, т. к. ни один учебник не может учесть личностные характеристики
конкретной группы учащихся. С помощью учебных текстов студенты могут выполнять
различные виды работ: передача содержания диалога в виде монолога; построение
диалогов на основе информации, содержащейся в монологе; воспроизведение данного
диалога с изменениями, соответствующими изменившейся ситуации; пересказ и т.д.
На уроке также можно использовать рисунки, фотографии, схемы, географические
карты, фильмы – все это помогает наглядно представить ситуацию общения,
стимулировать высказывания учащихся, проверить знание лексики и т.д.
1. Фильмы показывают ситуации, в которых происходит действие, разговор, что
помогает понять связь высказываний, действий с ситуацией. В дальнейшем, видя
аналогичную сцену, учащийся может правильно планировать и строить свое
высказывание, уместное в реальной жизненной обстановке.
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2. Предметы и ситуации, изображенные на рисунке, предлагаются учащимся для
описания и обсуждения, т.е. иллюстрация подсказывает содержание высказывания,
служит опорой для построения высказывания.
3. Серия сюжетно связанных рисунков может служить не только содержательной,
но и композиционной опорой для высказывания, т. к. помогает сказать несколько
предложений в нужной последовательности.
4. Иллюстрации и репродукции служат стимулом к самостоятельным
высказываниям учащихся, вызывая у них интерес и желание высказаться.
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ
Збільшення іншомовного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності
людини, усвідомлення важливості невербальної комунікації для якісного міжкультурного
спілкування, необхідність значного покращення підготовки фахівців освітньої галузі
зумовили вибір теми дослідження. Проблеми ознайомлення з основними поняттями й
термінами невербальної комунікації, порівняння невербальних систем спілкування різних
культур, вивчення прийомів інтерпретації невербальної поведінки представників різних
соціальних, вікових, гендерних, культурних, релігійних спільнот є надзвичайно
важливими для ефективної підготовки фахівця, особливо педагога.
Цікавим видається те, що за весь період еволюції людини невербальні аспекти
комунікації почали активно вивчатися тільки з 60-х рр. минулого століття. Суспільство
довідалося про мову жестів з праць Джумуса Фаста (1970 р.), яка є коротким викладом
досліджень, зроблених фахівцями з невербальних комунікацій, які зафіксували і знайшли
майже мільйон невербальних сигналів. Альберт Міробян знайшов, що в акті комунікації
безпосередньо слова займають лише 7%, 38% − це звуки та інтонації і 55% − невербальна
комунікація. Професор Р.Бердвістел провів цікаві дослідження: за його підрахунками, у
середньому людина говорить 10-11 хвилин на день і середнє речення звучить близько 2,5
секунди.
Більшість дослідників погоджується, що за допомогою слів передається в
основному інформація, а за допомогою жестів – вже, безпосередньо, ставлення до цієї
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інформації, іноді жести можуть заміняти й слова. Незалежно від рівня культури мовця
слова й жести настільки залежать одні від одних, що добре підготовлена людина може
сказати, який саме жест чи який саме рух робить інша людина, не бачачи її, а тільки
чуючи її слова. Так само Р.Бердвістел навчився визначати, якою мовою говорить людина,
тільки дивлячись на її жести.
Невербальні засоби спілкування – це взаємне розміщення співрозмовників,
відстань між ними, поза, міміка, жести, напрямок погляду та його зміни. У педагогічній
діяльності знання особливостей зовнішнього вияву емоційних станів, відображених у
міміці й пантоміміці, важливе як для правильного розуміння внутрішнього світу
студентів, так і для розвитку вміння вчителем адекватно передавати своє ставлення [1].
Знання і розуміння вчителем мови тіла допоможе зацікавити аудиторію, викликати
довіру, а також правильно інтерпретувати невербальну інформацію в процесі педагогічної
взаємодії.
Розглянемо одну із основних складових невербальної педагогічної техніки – міміку
− значущий рух (чи статичний вираз) м’язів обличчя, які виражають внутрішній
емоційний стан людини. Міміка «відбиває» й індивідуальність обличчя людини, й
ситуативно обумовлені прояви його емоцій. Очі, погляд, обличчя людини можуть сказати
більше, ніж її слова.
Упевненість «прочитання» виразу обличчя комуніканта, адекватність реакції на
його мовлення залежить від глибини й однозначності почуттів мовця.
Допомогти зрозуміти мимовільні знаки міміки, які є віддзеркаленням взаємозв’язку
думок й почуттів, можуть добре розвинені інтуїція та здатність до співпереживання.
Легше сприймаються й розуміються людиною позитивні емоції партнера по комунікації –
радість, любов, подив, важче сприймаються негативні, такі як туга, страх, відраза. Для
педагога однаково важливими є й виразність власної міміки, й уміння «читати по
обличчю». Встановленню довірливого контакту зі студентами сприяє природна й виразна
міміка викладача, здатність його виразу обличчя передавати небайдужість, інтерес до
предмета обговорення, до студентів, зацікавленість у співпраці з ними.
У професійній психотехніці міміка використовується для посилення мовного
висловлювання; впливу на співрозмовника; встановлення психологічного контакту;
формування враження про себе і своєї позиції в розмові; маскування власного психічного
стану і відношення до того, що відбувається; поліпшення самопочуття.
Уміння контролювати міміку, володіти нею для вирішення поставлених завдання −
важливе професійне уміння. Слід виробляти у себе звичку приділяти увагу своїй міміці:
продумувати, якою вона має бути, чи відповідає вона ситуації, коли її слід змінити і чому.
Доцільно навмисно керувати своєю мімікою, надавати те вираження обличчю, яке
відповідає бажаному іміджу і сприйняттю людиною, з якою ведеться розмова. Найчастіше
воно повинне світитися доброзичливістю, діловим настроєм, упевненістю,
самовладанням.
Керуючи мімікою, намагайтеся використати усі мімічні компоненти обличчя: вираз
очей, напрям погляду, особливий малюнок носогубних складок, особливий малюнок
складок лоба, загальне положення голови (звичайне, пряме, а не зарозуміло підняте
підборіддя чи погляд спідлоба), розріз очей (зміна рухом м'язів повік і до них прилеглих
частин, які, у першу чергу, визначають вираз).
Психологи вбачають основну відмінність невербальної інформації в тому, що вона
адресується емоційно-образній сфері людини, її підсвідомості на відміну від слова,
зверненого до свідомості людини, його раціонально-логічної сфери. Оволодіння
викладачем уміннями підсилювати дійовість мовлення позамовними засобами виразності
та розкодовувати невербальну інформацію є однією з важливих умов ефективності
педагогічного спілкування.
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Уміння декодувати немовну інформацію важливе для можливості регулювати
міжособистісні стосунки через розуміння емоційного настрою групи й кожного окремого
студента, ставлення молоді до навчальної інформації, запропонованої викладачем
організаційної форми спілкування. Знання «коду» мімічних знаків прояву активності чи
навпаки байдужості, втоми студентів допоможе викладачеві контролювати ставлення
студентства до роботи, рівень сприймання ними виучуваного матеріалу.
Важливе місце у системі мімічних засобів посідають очі. Візуальний контакт
(контакт очей) – це погляд співрозмовників, фіксований один на одному, що означає
зацікавленість партнером і зосередженість на тому, що він говорить. Погляд відіграє роль
керуючого впливу, забезпечуючи зворотний зв’язок, інформацію про поведінку партнера і
ступінь його залученості до комунікації.
Дослідження свідчать, що розмовляючи, люди дивляться один на одного в
середньому 30-60% часу, протягом якого відбувається розмова. Зазвичай, погляд
спрямований на очі співрозмовника і затримується на них 5-7 секунд. Протягом решти
часу співрозмовники дивляться деінде. На співбесідника частіше поглядає той, хто слухає,
а не той, хто говорить. Люди відводять очі тоді, коли ставлять запитання, від яких вони
почуваються незручно, відчувають вину. Якщо ж люди під час розмови дивляться одне на
одного більше 60% часу, то вони, очевидно, більше зацікавлені співрозмовником, а не
тим, що він каже.
Це може бути в двох випадках: коли співрозмовника вважають цікавим (в такому
випадку зіниці очей будуть розширені), або коли людина налаштована вороже і
невербально посилає виклик (в такому випадку зіниці будуть звужені).
Люди, у яких переважає абстрактне мислення, прагнуть до більшої кількості
візуальних контактів на відміну від тих, чиє мислення має конкретний характер. Якщо
людина нечесна або щось приховує, то її очі зустрічаються з очима співрозмовника
менше, ніж 30% усього періоду спілкування.
У педагогічній діяльності візуальний контакт виконує таку важливу функцію, як
емоційне живлення. Тобто, відкритий, доброзичливий погляд педагога в очі дитини
потрібен не лише для встановлення контакту, а й для задоволення емоційних потреб
студента. І в навчанні, і в позаурочний час вихованці мають відчувати не лише суворий
контроль з боку педагога, а й ласкавий погляд дорослого, що додасть впевненості в собі, у
своїх силах. Викладачеві важливо навчитися тримати в полі зору всіх студентів.
Оптимальний ритм обміну поглядами на занятті: індивідуальний контакт очей чергується
з охопленням очима всієї аудиторії; саме цим і створюється так зване робоче
колоохоплення очима всієї аудиторії; саме цим і створюється так зване робоче коло уваги.
Чергування, переключення погляду є важливим і при вислуховуванні відповіді
студента: поглядаючи на нього, викладач дає йому зрозуміти, що він його чує,
вслуховується, отже – зацікавлений, оцінить об’єктивно; поглядаючи на аудиторію,
педагог привертає увагу решти студентів до того, хто відповідає.
Викладач має враховувати, що його погляд діє тим сильніше, чим ближче він до
студента. Стійкий візуальний контакт свідчить про зацікавленість, відкритість, однак не
варто перебирати міру. Занадто стійкий, пильний погляд студент може зрозуміти посвоєму: педагог підозріливий, слідкує за мною, прискіпується до мене. Через це дитина
може почуватися пригнічено. Байдужий, ковзаючий погляд теж неприємний: не зрозуміло,
чи бачить тебе викладач, чи дивиться «крізь тебе» [2].
Загалом свідомий розвиток візуальної техніки є ефективним шляхом здійснення
комунікативної взаємодії у педагогічному процесі. Знання про можливості невербальних
засобів спілкування та вміння їх використовувати неодмінно допоможуть педагогові в
організації ефективної взаємодії зі студентами, у власній професійній самореалізації.
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Сукупність лексичних знань, навичок й умінь, які визначають здатність іноземних
студентів знаходити контекстуальне значення слова, вживати слова у правильному
контексті є лексичною компетенцією. Правила її формування досліджували так учені: В.
Артемов, Л. Банкевич, І. Баценко, І. Берман, А. Боковня, Н. Вишнякова, Ю. Гнаткевич, Ю.
Жлуктенко та ін. Вони стверджують, що оволодіння лексичною компетентністю
відбувається під час роботи іноземних студентів з текстами. Таким чином, на першому
місці є тексти, діалоги та завдання до них.
Роботі над лексичним матеріалом при вивченні української мови як іноземної
відводиться виключне місце, оскільки без оволодіння словниковим запасом української
мови неможливе розуміння інших людей і вираження своїх власних думок іноземними
студентами. Але як науковці розуміють це оволодіння лексикою? Це, по-перше, засвоїти
(запам’ятати) значення і форму передбаченого навчальною програмою мінімуму
лексичних одиниць; по-друге, навчитися користуватися цими одиницями у різноманітних
видах мовленнєвої діяльності (тобто оволодіти навичками оформлення мовлення); потретє, навчитися розуміти лексичні одиниці на слух і при прочитанні текстів. Таким
чином, лексика необхідна для здійснення мовленнєвої діяльності (говоріння, письмове
мовлення), а також і для аудіювання, читання. Центральним елементом інтерпретації
нового слова є пояснення його значення (за цим елементом в методиці закріплений термін
«семантизація»). Семантизацією називається процес і результат повідомлення необхідних
даних про змістовий бік лексичної одиниці. Головною вимогою до семантизації є її
адекватність. Основними прийомами семантизації є:
•
використання наочності;
•
перерахування;
•
наведення опису;
•
вказівка на родове слово;
•
використання синонімів;
•
наведення антонімів;
•
зазначення словотвірної цінності;
•
вказівка на внутрішню форму;
•
використання контексту;
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•
застосування перекладу.
Завдання, що забезпечують первинне оволодіння лексикою, мають входити до
загальної системи завдань, призначених для розвитку умінь і навичок використання
лексичного матеріалу під час слухання, говоріння, читання і писання.
Для майбутніх медиків вивчення української мови актуальне хоча б для розуміння
медичної документації, яка теж ведеться в Україні державною мовою. Елементарне знання
української мови необхідне іноземним студентам і для соціальної та культурної адаптації
в Україні [3, с. 3].
Сьогодні навчальний план іноземних студентів медичного профілю, що навчаються
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, передбачає вивчення
української мови у межах 50 годин (І семестр) і 84 години (ІІ семестр) на першому курсі.
Студенти-медики представляють надзвичайно різноманітні країни світу, є представники
майже з усіх материків. Вони здобувають освіту в Україні англійською мовою, що
дозволено сьогодні законодавством України. Так, за навчальною програмою, у кінці
першого курсу студенти-іноземці мають опитати пацієнта про стан його здоров’я
українською мовою. Це і є головна мета при вивченні української мови на практичних
заняттях протягом першого курсу. Так, необхідно студентам-іноземцям дати поняття про
її фонетичні особливості, граматичну систему, сформувати лексичну компетенцію, щоб
іноземний студент міг використовувати типові для різних ситуацій побутового
спілкування моделі. Під час навчання англійська мова може бути мовою-посередником на
початковому етапі для пояснення основних граматичних конструкцій, перекладу складних
термінів та ін.
Метою навчання іноземних студентів української мови є формування
комунікативної компетентності, яка в сучасному світі є основоположною, оскільки з її
допомогою відбувається спілкування українською мовою в усіх сферах життя.
Комунікативна компетентність має складну багатокомпонентну структуру, в якій
важливим елементом є лексична. Так, до лексичного мінімуму іноземного студентамедика вводяться слова, як лікар, лікарня, хворий, хвороба, пацієнт, діагноз,
самопочуття, амбулаторна картка, назви усіх частин тіла, дієслова оглядати,
прослухати, лікувати, допомогти, втішити та ін., назви предметів, які вивчають студенти
(анатомія, хімія, гістологія, біологія, педіатрія та ін.), а граматичні конструкції варто
показувати на основі такої лексики, наприклад, лікар розповів історію хвороби, пацієнт
скаржиться на самопочуття.
Розвиток та формування лексичної компетентності іноземних студентів-медиків
реалізується згідно з такими принципами: комунікативна спрямованість, усвідомлення,
чітка ієрархія подання лексичного матеріалу, навчання всіх видів мовленнєвої діяльності,
стилістична диференціація, системна організація лексикону, креативне опанування
лексикою (І. Слесарева, В. Безпаленко, В. Гак, П. Денисов, В. Морковкін). Незважаючи на
багату традицію викладання лексики в іншомовній аудиторії, і нині триває пошук
оптимальних шляхів, гнучких тактик і стратегій роботи з лексичним матеріалом. З цими
напрямами в лінгвометодиці тісно пов’язана проблематика статті. Викладач має ґрунтовно
продумати, які методи і їх прийоми застосовувати в аудиторії для досягнення головної
мети – вивчення української мови. Саме обмежений час на практичних заняттях
спричинює необхідність застосування різноманітних методів і прийомів вивчення
української мови як іноземної, які б дали студентам знання про фонетичні особливості,
граматичну систему, забезпечили оволодіння лексичним мінімумом.
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ШЛЯХІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Сприймання України на світовій арені як незалежної держави загострило багато
проблем – економічних, політичних, соціальних. Невідворотно постало питання про стан і
статус української мови, яка століттями перебувала на периферії наукового та офіційного
ділового життя. З наданням українській мові статусу державної реально виникла потреба
державних службовців, фахівців різних галузей господарства досконало володіти
державною мовою для ефективного виконання посадових обов’язків.
У зв’язку з цим, відбувається реформування і навчального процесу у вищих
навчальних закладах України відповідно до загальноєвропейських вимог до якості освіти.
Йдеться, зокрема, про такі вимоги, як: інформатизація освітнього простору, інтеграційні
процеси в сучасній освіті, налагодження українськими вищими навчальними закладами
співпраці з європейськими навчальними закладами в сфері навчальної та наукової
діяльності, студентські міжнародні обміни, можливість здобуття другої вищої освіти та
навчання за магістерськими програмами за кордоном тощо.
Ці зміни стали актуальними не тільки для носіїв мови, а й для іноземців, які
здобувають освіту в Україні. Методика викладання української мови як іноземної
порівняно молода наука. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів,
викладачів до інновацій. Проблема вдосконалення форм і методів викладання української
мови як іноземної, їх постійного оновлення, пристосування до нових умов життя останнім
часом не виходить з розряду актуальних для вищої освіти. Незважаючи на те, що останнім
часом в українській мовознавчій науці з’явилася низка наукових досліджень і прикладних
розробок з питань викладання української мови як іноземної, слід визнати наявність
істотних проблем у цій сфері (організація навчального процесу під час вивчення мови як
іноземної, загальні методичні принципи, комунікативні підходи тощо), нерозв’язання яких
призводить до методично необґрунтованого викладання української мови як іноземної,
використання прийомів викладання мови як рідної або вивчення мови як предмета
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(лінгвістичний аспект). Крім того, належна увага не звертається й на розвиток
комунікативних навичок, що, насамперед, погіршує якість викладання та засвоєння знань.
У сучасній українській лінгводидактиці активно розробляються окремі види
аспектів методики викладання української мови як іноземної (С. Яворська (історичний
аспект), Н. Бородіна (термінологічний аспект), О. Тростинська (лінгвокультурологічний
аспект), О. Мацько (методологічний аспект) та інші. Вагомими дослідженнями у сфері
викладання української мови як іноземної є праці Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімової,
Л. Мацько, Д. Мазурик, І. Кочан, А. Кулик, Т. Лагути, О. Тростинської, Г. Тохтар, Б.
Сокола та інших. Однією із можливостей вирішення проблеми пошуку шляхів підвищення
пізнавального інтересу студентів до вивчення української мови як іноземної є
використання інноваційних технологій у навчанні. Застосування на практиці інноваційних
методологічних підходів, таких, як: інтерактивні методи викладання та використання
технічних засобів навчання (комп’ютерних і мультимедійних, мережі Internet) для
контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів, дозволяє викладачам
впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, підвищувати ефективність
навчального процесу і рівень знань студентів. Зокрема, мультимедійний підхід до
навчання української мови як іноземної забезпечує комплексне навчання всіх основних
видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, усного і писемного мовлення). До
інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з комп’ютерною підтримкою
(створення презентацій у програмі PowerPoint, використання Інтернет-ресурсів);
асоціативний метод, мозковий штурм, навчальна гра, мікрофон, імітація, моделювання
навчальної ситуації, використання рольових iгop, проведення дебатів, дискусій, спільне
вирішення проблеми на основі аналізу відповідної ситуації.
Розглянемо де які більш детально. Метод асоціації полягає в тому, що
респондентові пропонують стимули різного типу (слова, малюнки тощо) з метою
викликати у нього відповідні асоціації. Такий метод можна застосовувати при вивченні
нової лексики – запамятовувані нових слів. Метод «мозковий штурм» є доцільним в тій
ситуації, коли викладач прагне від студентів вільного висловлювання думок на задану
проблемну тему, але водночас ії детальне обговорення не є обов’язковим. Ці ідеї
систематизуються та оцінюються за певною шкалою. Цей метод забезпечує високу
активність учасників, розвиває комунікативні навички студентів немовних
спеціальностей, надає ім можливість самореалізуватися в іншомовному культурному
просторі.
Метод «рольва гра» – імітаційна форма активного навчання, що потребує менших
затрат часу на її розробку та впровадження. Під час вирішення психолого-педагогічних
завдань i ситуацій вона є надзвичайно ефективною. Головна мета застосування цієї форми
– розвиток в іноземців аналітичних здібностей, прищеплення вмінь приймати правільні
мовленнєві рішення. Арсенал інтерактивних iгоp досить великий, але найбільш
поширеними з них є завдання на моделювання. Кожна така гра відбувається за певною
схемою: іноземців „вводять” у ситуацію, на основі якої вони отримують нове завдання і
виконують відповідні ролі. Після завершення сценарію обговорюють те, що відбулося,
аби іноземні студенти усвідомили отриманий досвід на теоретичному рівні. Система
ситуативних вправ має чимало переваг над звичайними навчальними вправами, тому що
ситуація мовленнєвого спілкування сприяє усвідомленню основних граматичних понять, а
вирішення граматичного завдання стимулює мовленнєву творчість.
Крім рольових ігор, на практиці вивчення української мови як іноземної
використововують також метод «Навчальна гра», під час якої розвиваються навички
аудіювання, закріплення необхідної лексики та термінології, відбувається повторення
пройденого синтаксичного та граматичного матеріалу, збільшується діапазон фахового
термінологічного словника. Також гра сприяє розвитку живого спонтанного мовлення
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студентів. Вона являє собою ситуативно-варіативне завдання, яке дає змогу повторити та
закріпити пройдений матеріал у формі справжнього мовного спілкування. У формі ігор
можна організувати самостійну роботу студентів, практичні та семінарське заняття з
метою опанування нового або закріплення вивченого навчального матеріалу.
Метод «Мікрофон» надає можливість кожному студенту сказати щось швидко,
по черзі, відповідаючи на запитання, або висловлюючи свою думку чи позицію. Цей
прийом дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних думок,
ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати
стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння
говорити коротко, але по суті й переконливо.
Метод «імітація» називають ситуацію, коли студенти намагаються зімітувати
навколишню дійсність. Вони працюють самостійно, індивідуально або об’єднуються в
групи. Імітаційні ігри сприяють розвитку уваги та навичок когнітивного мислення, дають
змогу вчитися знаходити єдине правильне вирішення проблем, що постають перед ними.
На просунутому етапі навчання студентів-іноземців використовується метод
дискусії, який є базовим у системі інтерактивних методів навчання. Дискусії – це один із
засобів навчання вирішенню різноманітних проблем, прийняття рішення і спілкування.
Вони зосереджують увагу учасників на змісті, забезпечують повторення мовних форм,
навичок та вмінь. Вони дають можливість студентам висловлювати своє ставлення до
предмета дискусії – задоволення, обурення, зацікавленість, здивування тощо.
Не менш важливим та цікавим є використання у навчальному процесі
інформаційних технологій. Інформаційні технології – це совокупність методів та засобів
збору, сберігання, обробки, передачі та представлення інформації, пошируючих знання
людей та розвиваючих їх можливості щодо керування технічними та соціальними
процесами. До інформаційних технологій традиційно відносять програмно-апаратні
засоби та пристрії, які функціонують на базі мікропрцессорної техніки, сучасних засобів
та систем телекомунікації, інформаційного обміну, аудіо- і відео-техніки та забезпечують
операції по збору, продуцірованню, накопичуванню, зберіганню, обробки та передачі
інформації. Сучасні інформаційні технології пропонують наступні можливості для
використання в системі освіти: електрона пошта, чат, форум, блог, Веб-сайт, електроні
дошкі об’яв, електроні бібліотеки, доступ до баз даних, голосова пошта, відеоматеріали на
різних носіях, електроні посібники на різноманітних носіях, трансляція лекцій та
проведення конференцій з використанням Інтернета.
На сучасному етапі триває активний пошук шляхів удосконалення та модернізації
процесу викладання української мови як іноземної у вищій школі. Впровадження
інноваційних методів значно поліпшує якість презентації навчального матеріалу та
ефективність його засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує
мотивацію до вивчення української мови, створює умови для тіснішої співпраці
викладачів і студентів.
Література:
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології/І. М. Дичківська. – К.: Академвидав,
2004. – 352 с.
2. Тохтар Г. І. Проблеми навчання іноземних громадян у ВНЗ України та шляхи їх
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ТЕХНОЛОГЕМА В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ РОМАНЕ
Андроцентрическая парадигма, провозглашенная в филологии конца ХХ – начала
ХХI веков,возможно, плавно переходит в свою противоположную сущность, шозификацию и роботизацию личности, все более попадающей в зависимость от
новейших технологий и инноваций ради инноваций. О них одна из последних работ
выдающегося современного философа Люка Ферри «Деструктивная инновация» (1).
Размышляя о природе вещи или предмета, Роланд Барт отмечает их удушающую
способность подавлять человека, беззащитного перед их количественной экспансией. В
одной из своих работ он пишет буквально следующее: “… les objects envahissent
l’homme, qui ne peut se défendre, et qui est, en quelque sorte, étouffé par eux” (2). Он
подчёркивает, что если предметом исследования семасиологической науки является то,
как люди придают смысл вещам, то задача литературы - размышлять над свойствами
вещи и об её влиянии на человека. Вещизм, засилье предметов и овеществление несут с
собой чувство бессмысленности и абсурдности существования, что очень хорошо
выражено в работах мастеров Нового романа. Барт говорит о своего рода «семантической
атмосфере», навевающей технологические коннотации предмета, а именно то, что
предмет/вещь были некогда изготовлены. Это также конечный продукт, выполненный
согласно определённым стандартам и качественным нормам. Третьей его особенностью
является то, что это прежде всего предмет потребления, следовательно, он не обладает
единственным и неповторимым обликом, но подвержен серийному копированию и
воспроизводству, являясь предметом социального плана и предназначения. Иными
словами, это нечто, которое используется с какой-либо целью и одновременно служит
средством передачи определённой информации. В частности, находясь на пересечении
двух осей – таксиномической (классифицирующей) и символической, любой предмет
может выполнять роль своеобразного символа. Таковым в нашу эпоху технической
цивилизации является автомобиль, являющийся маркером успеха и благосостояния, вкуса
и элегантности, цветовых пристрастий и пр. И всё же это всего-навсего связующее звено,
медиатор, между миром реальности и человеком, подчёркивает Р. Барт.
Каким значением и смыслом наполнить означаемое, - вопрос культурных традиций
социума: ведь, в конечном итоге, значение и смысл всегда являются фактором культуры и
её продуктом (idem, p.259). В самом деле, не приходило же в голову индейцам
доколумбовой Америки возводить золото в ранг Золотого Тельца, как это происходило и
происходит доныне. Напротив, этому металлу там отводилась весьма скромная и по–
своему почётная роль: его полагали «экскрементом богов» и использовали в ритуальных
службах и обрядах. Как говорится в сказке – намёке Андерсена «для добрых молодцев»:
«Тень, знай своё место!» еудержимое стремление заполучить золото приводило в
недоумение народы Нового Света. На вопрос одного индейского вождя, почему белые
люди так жаждут золота, Кортес ответил с беспримерным цинизмом, что они страдают
особой болезнью сердца, излечить которую может только золото (3). От какой же особой
болезни того же сердца, души, или, может, конечностей, страдает наш современник,
который возводит в высокий ранг продукт современной технологии – транспортное
средство?! Автомобильный дизайнер Маринетти провозгласил ещё в 1909 г. в «Первом
манифесте футуризма»: «… наш прекрасный мир стал ещё прекраснее - теперь в нём есть
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скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают
огонь. Его рёв похож на пулемётную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая
Ника Самофракийская». Симптоматично некрофильное по смыслу заявленного
продолжение: « Да здравствует война…Долой женщин!» (4). О том, что есть внутреннее
родство и взаимосвязь между восхищением скоростью,
всем механическим, и
некрофильным пренебрежением к жизни, было зафиксировано относительно недавно, по
наблюдению Э. Фромма, видного психолога и философа ХХ столетия. Он отмечает, что
подобные признаки некрофильного психологического ориентирования характерны для
всех современных индустриальных обществ (5,с.45). Об этой опасности увлечения
внешними объектами, сопровождающейся усилением маниакальной амбициозности,
предупреждал ещё К. Г. Юнг. Определяя это явление, как «неистовый материализм», он
подчёркивает, что при этом не происходит гармонизации и необходимого равновесия
между усложнением нашего отношения к природе и технике и соответствующим
усложнением духовности человека (6) и называет он это «вкусить отравленного питья
цивилизации» (idem, с.345).
Появилась необходимость в словесном обозначении новой психологической
структуры и
нового понятия, связанного с возведением в культ техники и её
приоритарного давления на человека ХХI века. Ему пока нет ещё названия и мы
осмелимся здесь предложить его впервые. По аналогии с архетипическими структурами
«психологемой» и «мифологемой» назовём это понятие «технологемой». Технологема –
совокупность представлений, ложных или истинных, связанных с ролью техники в жизни
современного человека; она противостоит мифологеме, оперирующей представлениями,
возникшими на раннем этапе развития человеческого общества и воплощает заблуждения
и убеждения,
высказываемые повсеместно
касательно благ, якобы несомых
достижениями цивилизации.
В том, что касается автомобиля, этого детища XX века, ставшего предметом
широкого потребления века нынешнего, он начал вписываться в анналы нашего сознания
вовсе не только благодаря своим техническим характеристикам. Частично он перенял на
себя некоторые функции, свойственные коню и гужевому транспорту вообще. Но это
только с технической точки зрения. Став общераспространённым повелителем
пространства и времени, а также по совместительству - Великим Уравнителем, судя по
числу летальных исходов от ДТП, он приравнялся в
сознании некоему симбиозу
человека с техническим изобретения. При этом постепенно происходит подмена духовных
христианских и мифологических ценностей и понятий рая ценностями технического века.
Обладание современной техникой становится неотъемлемой частью положения человека
в обществе. Более того, чем эта техника совершеннее, тем более повышается престиж
обладателя, его «рыночная цена» в обществе, где царят рыночные отношения между
людьми.
Технологема включает также в себя бытование мифа если не о превосходстве
техники в век прогресса над силами природы, то о равном партнёрстве человека и
техники. Это означает, что теми чертами и могуществом, которыми древние прежде
наделяли богов, наделяются технически усовершенствованные предметы. Чудесные
свойства мифологиических героев перекликаются с «техникой на грани фантастики»,
согласно расхожему выражению, буквально творящей чудеса. Она наделяет его
обладателя чудесной силой и первоначально выполняла «мускульную» функцию
заменителя физических свойств и качеств человека. В наше время роль техники посягает
на интеллектуальную сферу человеческой деятельности. Следующий шаг возрастания
роли техники состоит в её влиянии на изменение сознания человека (7). Благодаря
технике всё реальное становится виртуальным и наоборот, виртуальное как бы
становится явью. Вера в мифического Пегаса сменилась эрой высоких технологий. В
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дополнение к мифологеме пришла технологема, - своего рода миф о техническом
переустройстве мира и создании рая на земле. Но ещё Байрон заметил «И Ад, и Рай мы
носим в себе» и это объясняет, что технический прогресс вовсе не обязательно
подразумевает гармонию душевного мира человека. На смену эпохе homo sapiens всё
чаще говорят о наступившей эпохе homo technicus или homo mechanicus, подразумевая
симбиотическое сосуществование человека и техники (Фромм, idem).
Если мы сопоставим функции представителей класса мифологем и технологем,
скажем, мифологическую фигуру кентавра и его современный технический эквивалент –
«стального коня», заметим, что во многом эти функции прямо противоположны. Эта
противоположность проистекает из различия изначальной цели мифологии – поддержания
гармонии личного, общественного, природного (8) и цели технологии, - как искусства
эффективного исполь-зования вещей lato sensu, т. е. в широком понимании.
Следующая таблица демонстрирует противоположность аспектов компонентов
мифологемы, - мифического кентавра и компонентов технологемы, - автомобиля в исследованных нами французских художественных текстах:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Компонент мифологемы –
мифический кентавр

Компонент технологемы –
«стальной конь» или автомобиль

Животное начало
Уникальность и неповторимость объекта,
его неизменный облик
Древняя архетипическая структура
Целительная
функция, связь с
медицинскими познаниями
Миссия спасителя от злых сил
(покровителя поэтов,- крылатый конь
Пегас)
Мифологический волшебный помощник

Механическое начало
Клишированность и множественность
объектов, вариативность их модели
Недавнее порождение XX века
Функция, представляющая угрозу
окружающей среде и здоровью человека
Погоня “за” или “от” преступников
всякого рода

Происхождение: мифическое, как
отражение коллективного
бессознательного
В финале: увозит в “лучший из миров “
( функция Хирона )
Последнее происходит ненасильственно,
естественным путём, согласно законам
природы

Объект, сам требующий постоянного
внимания и заботы
Сознательное проявление творческого
начала конкретного индивида
При положительном исходе романа
увозит на лоно матери-природы, либо
при отрицательном финале – “на тот
свет”
Насильственным образом, либо
добровольно, проявлением
индивидуальной воли

Данная таблица наглядно показывает диалектику мифологемы и метафизику
технологемы в их конкретных проявлениях, глубинную биофильную связь с природой и
механическое, противоестественное начало компонентов бинарной оппозиции
мифологемы и технологемы.
В современном французском романе Ф.-М.Гро “Mes amours mécaniques”,
живописуются механические пристрастия его героя. В этом романе явно прослеживается
влияние метатекста,- рассуждения Э. Фромма по поводу любви к мёртвому и любви к
живому. Стоит привести его строки, которые являются квинтэссенцией
общих
литературных и нехудожественных вариаций на тему о положении современника, «
126

измученного цивилизацией», по меткому выражению О. Бендера: « Наша установка на
жизнь становится всё более механической. Люди находят больше удовольствия в
механических аппаратах, чем в живых существах. Но человек не создан вещью, он гибнет,
если становится вещью, и, прежде чем это случится, он впадает в отчаяние и хочет
уничтожить жизнь» (idem). Жизнь героя этого романа - нескончаемая череда автомобилей,
ставших его вожделенной целью, заслонившей от него все человечные аспекты бытия.
Согласно неумолимому закону, по которому невозможно не уничтожить самого себя,
круша всё вокруг, мы являемся свидетелями того, как постепенно разрушается и
деградирует его внутренний мир, обнажая лишь «железный» остов – несокрушимую
страсть металлическим предметам ( 9 ).
Есть ещё один значимый аспект так называемых симбиотических отношений
человека и автомашины. В своё время К.Г. Юнг указывал на символическое начало
чётного (женского) числа “четыре”, олицетворяющего полную гармонию вкупе с
мужским нечётным числом “три” в виде героя, восседающего на лошади, обладающей
сверхъестественной силой (6,с.330). Эта мифологема трансформировалась в наши дни в
образ преуспевающего мужчины (цифра “семь” означает совершенство,единение),
восседающего на своём четырёхколёсом спутнике. Не
случайно с его потерей
символически начались все беды героя романа М.Уэлльбека. (10), а в романе Ж. Эшеноза,
напротив, благодаря этому «волшебному помощнику», его главный герой стоически
переносит все катаклизмы летнего отдыха. Если же за рулём оказывается женщина, то это
как бы придаёт ей облик superwoman, в силу подсознательного воздействия символа
двойной четверицы. Но, когда в финале романа Кр. Бобэна его героиня отправляется
вместе со своей подопечной на автомобиле в поисках передвижного цирка и лучшей
жизни, у читателей возникает сильное сомнение в удачном исходе предпринятой
попытки: отсутствует какая-то точка равновесия в глубинном подсознательном читателя:
“две женщины на колёсах,- это явно не к добру”(11). В романе Жапризо «Блондинка в
автомобиле» его героиню преследуют злоключения на протяжении всего романа.
A priori на пространственно-временные отношения, непосредственно связанные с
понятием скорости, как известно ещё из школьного курса физики, указывают сами
заголовки многих современных произведений :“Extension du domaine de la lutte “
(M.Houellebecq), “ La folle allure” (Chr. Bobin), “Mes amours mécaniques “ ( F.-M.Grau ), “
Les faux fuyants” (F.Sagan), “ Nous trois “ ( J.Echenoz). Во всех них также остро звучит
тема одиночества,настойчиво и сильно заявившая о себе в западной литературе XX века ,
начиная с G.Duhamel “ Journal de Salavin “ (1927) и “ L'Etranger” A.Camus. Но здесь
одиночество иного рода, - одиночество /вдвоём/ плюс автомобиль, как третий совсем не
лишний, как следует из содержания романов. Добавим, что согласно классификации
функций заголовков романа, предложенной G.Genette, перечисленные заглавия носят
тематический характер, так как указывают на содержание текста. Иногда заголовки
носят также метафорический характер , символически отсылая к содержанию текста
(Houellebecq, Bobin), иногда – антифрастический характер, при котором автором
совершается иронический посыл в заголовке (Grau , Echenoz) (9,13).
Словесная эквилибристика, изящный лёгкий слог, богатство фонетических созвучий
украшают прозу Эшенозу. Но за всем этим кроется железный каркас действа –
неумолимого в своей обыденности и символичного в крушении мирка, выстроенного
стараниями и страданиями современника, как это происходит, например, с героями его
романа“ Мы втроём “ (13). Его главный герой, Луи Майер, предстаёт перед нами в
начале романа, как составная часть, винтик действующего механизма одного из
солидных учреждений. Строго следуя ритму его работы, он, согласно графику, отбывает
на юг за рулём своей легковушки. Майер ощущает себя её неотъемлемой частью; автор с
дотошностью перечисляет все технические манипуляции, производимые им в пути, как и
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пролетающий за окном однообразно банальный индустриальный пейзаж. Но что-то не
ладится в его “тонкой материи”, даёт сбой в сфере его духовной жизни. Клипами
проносятся в его памяти отрывки из обрывков неудачной семейной жизни и
многочисленные авантюрные приключения. Уверенным он себя чувствует лишь в
круговерти дел, находясь за рулём автомашины или же в уютном кабинетном кресле.
Вполне преуспевающий внешне, он - эмоциональный неудачник. Каким только
испытаниям не подвергает его Эшеноз, - он засылает своего героя в эпицентр
землетрясения в Марселе и даже на межпланетный корабль. Его Луи, как говорится, ни в
воде не тонет, ни в огне не горит, но, как герой романа, он в чём-то не убедителен. Его
духовные связи остаются на нуле, несмотря на все технические виражи его профессии и
обыденной жизни. Впитав в себя современную техногению, он предстаёт читателю неким
половинчатым существом, - получеловеком-полумашиной, сродни технологическому
кентавру. Всё произведение пронизано авторской тонкой
иронией на грани
отстранённости от самой реальности и её героя.
Вышесказанное подтверждает бесплодность упований героев романов не только, на
технические чудеса и возведение техногенного рая на земле. На это справедливо указал
К.Г. Юнг ещё в первой половине двадцатого века: “Цивилизованный, в нашем понимании,
человек … воображает, что если бы пища и одежда доставлялись бесплатно ему на дом,
если бы все имели автомобили, ему бы открылся подлинный смысл существования”
(6,с.352).
Таким образом, технологема,- это своего рода антимиф, миф наизнанку о
всемогуществе так называемого волшебного помощника и его высокой миссии,гармонизации бытия с помощью техники. У этой психологической структуры есть все
свойства обратной, перевёрнутой бинарной оппозиции по отношению к мифологеме,
древнейшей архетипической структуре, передающей содержание мифического
повествования. В современной французской литературе неуместное возвеличивание
техники зачастую окрашено иронической тональностью; это свидетельствует о
происходящей переоценке ценностей в умах современников.
Литература:
1. Ferry L. Innovation destructrice. P., Plon, un départment d’Edi8, 2014.
2. Barthes R. L'aventure sémiologique. P., 1996, p.250.
3. Золото древней Америки. Л-д, Государственный Эрмитаж, 1976. С.4.
4. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы
XX века. М., 1986
5. Фромм Э. Душа человека. М., Республика, 1992.
6. Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. М.,АСТ,2005.
7. Словарь культуры XX века. Сост. В. Руднев. М., АГРАФ, 1997.
8. Мелетинский Е.М. Миф и двадцатый век. Internet sources: Фольклор и постфольклор:структура, типология , семиотика. http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky1.htm
9. Grau F.-M. Mes amours mécaniques. P., Phébus, 1990.
10.
Houellebecq M. Extension du domaine de la lutte. P., J’ai lu, 1994.
11.
Bobin Chr. La folle аllure. P., Gallimard, 1995.
12.
Genette G. Seuils. P., Ed. du Seuil. Coll. Poétique,1987.
13.
Echenoz J. Nous trois. P.,Minuit,1992.

128

Єльнікова Н. І.
Харківський національний університет внутрішніх справ
м. Харків, Україна
e-mail: kafukrain@gmail.com
ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РОДУ ІМЕННИКА
В ПРАКТИЧНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Сьогодні майже в усіх українських вищих навчальних закладах навчаються
студенти-іноземці, що передбачає особливі вимоги до формування мовних курсів,
організації навчання української мови, ураховуючи національні мовні особливості
студентів. Інтеграція та глобалізація інформаційних і культурних процесів, модернізація
та інтернаціоналізація освіти в Україні розширюють обрії для представників інших
етнічних спільнот із метою здобуття вищої освіти, пізнання та вивчення мови, літератури,
культури й історії. Відповідно до Закону України «Про освіту» вивчення іноземними
студентами української мови як державної в обсязі, достатньому для інтеграції в
українське суспільство, є першочерговою вимогою для здобуття вищої освіти.
Методика викладання української мови як іноземної на теоретичному та
практичному рівнях на сьогодні розроблена у повному обсязі, проте деякі специфічні
особливості української мови як предмета вивчення, наприклад, граматичні категорії роду
та числа іменника, досліджуються науковцями й до сьогодні, що й зумовлює актуальність
нашого дослідження.
Слід зауважити, що сьогодні існує достатня кількість навчальних посібників і
наукових публікацій із питань вивчення української мови як іноземної, що дає змогу
викладати цю дисципліну, використовуючи різноманітні методики, серед яких виділяємо
такі: «Українська мова для іноземців» (А. Чистякова, Л. Селіверстова, Т. Лагута, 2006 р.),
«Розмовляймо українською. Вступний курс» (Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк,
2002 р.), «Словник-довідник із методики викладання української мови» (І. Кочан,
Н. Захлюпана, 2005 р.), «Українська мова для іноземних студентів» (Н. Лисенко,
Р. Кривко, Є. Світлична, Т. Цапко, 2010 р.), «Яблуко» (М. Буряк, 2015 р.), «Українська
мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень»
(О. Новікова, О. Тулузакова, У. Штанденко, 2017 р.) тощо.
Методика викладання української мови як іноземної передбачає вивчення
рецептивної (граматичний матеріал подається через систему стандартних форм до їх
значень) і продуктивної (розуміння структурних елементів мови через читання й
аудіювання) граматики. Уважаємо доцільним у сучасній практиці викладання поєднувати
ці методи, адже кожне явище мови необхідно вивчати в системі, тому що знання
виключно граматичних форм не стане запорукою успішної комунікації. Мовленнєва
практика уможливлює формування та висловлення думки, донесення конкретної
інформації та ідеї через граматику як інструмент, що допомагає досягти цієї мети.
Незнання граматичних особливостей нерідної мови ускладнює оволодіння мовленнєвою
компетенцією, хоча граматичні помилки є невід’ємною складовою мовлення студента у
процесі вивчення іноземної мови на початкових етапах.
Українська мова належить до синтетичного типу флективних мов, у яких
закінчення є багатозначним, органічно зливається з основою слова, формуючи єдиний
сплав, унаслідок чого на стику морфем можуть відбуватися різні зміни.
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Однією із найскладніших тем в українській мові для іноземних студентів є
категорія роду. Розподіл за родами у різних мовах може не лише не збігатися, а й не
існувати зовсім у рідній мові. На розумінні цієї теми ґрунтується подальше ефективне
вивчення граматики. Граматична категорія роду є найдавнішою категорією іменників, яка
властива всім іменникам української мови, є синтаксично незалежною. Це одна з
найхарактерніших ознак іменника, вивчення якої сприяє успішному опануванню й інших
граматичних ознак: числа, відмінкових форм, поділу іменників на відміни.
Усі іменники, крім тих, що мають форму лише множини, належать до одного з
чотирьох родів: чоловічого (стіл, Дніпро), жіночого (яблуня, хустка), середнього (вікно,
слово), спільного (сонько, базікало). Реалізується ця граматична категорія такими
способами:
1) Лексичний – властивий назвам людей і свійських тварин і відповідає поділу за
статтю (хлопець – дівчина, корова – бик);
2) Морфологічний – визначення роду за закінченням. Чоловічий рід має нульове
закінчення та -а/-я: день, небосхил, Микита, Петро. Жіночий рід має закінчення -а/-я та
нульове: книга, мама, розкіш, путь. Середній рід має закінчення -о, -е, -а /-я: село, бабище,
курча, ім’я. Спільний рід має закінчення -а/-я, -о: посіпака, чванько. Рід особи, названої
іменником спільного роду, визначають за контекстом або за родом узгодженого з цим
іменником прикметника чи займенника. При визначенні роду таких іменників можуть
виникнути складнощі, коли студенти-іноземці визначають у словах типу філолог,
фотограф, ректор, директор, лейтенант, офіцер спільний рід, пояснюючи це тим, що ці
посади можуть обіймати як чоловіки, так і жінки. Потрібно акцентувати їхню увагу на
тому, що такі іменники чоловічого роду, але за українським правописом 2019 року від
подібних іменників можна утворювати фемінітиви із відповідними суфіксами та
застосовувати у текстах офіційно-ділового та наукових стилів, наприклад, філолог –
філологиня, фотограф – фотографеса, лейтенант – лейтенантка та ін.
3) Словотвірний – визначення роду лише в похідних іменниках утворенням
співвідносних іменників (для назв людей і тварин) чоловічого, жіночого і середнього
роду: журналіст – журналістка, вовк – вовчиця, кішка – кіт – кошеня; збірних та
абстрактних іменників: студентство, возз’єднання, павутиння. Іменники, що називають
осіб чоловічої і жіночої статі відповідно до їх статусу чи роду діяльності,
протиставляються за родом (студент – студентка, артист – артистка, викладач –
викладачка), а також національністю (українець – українка, італієць – італійка)
4) Синтаксичний – узгодження в реченні родових форм іменника з родовими
формами прикметників, дієприкметників, займенників, числівників, дієслів минулого часу
та умовного способу: зелена трава, прочитаний підручник, яскраве сонце, одна родина,
завітала Олена, прочитав би Петров.
Необхідно звернути увагу на те, що у навчальних закладах східної частини України
студенти-іноземці перебувають у двомовному середовищі, що ускладнює нормативне
визначення роду у деяких іменниках, які існують в українській та російській мовах, проте
належать до різних родів, порівняймо: собака (ч. р.) – собака (ж. р.), путь (ж. р.) – путь
(ч. р.), біль (ч. р.) – боль (ж. р.), дріб (ч. р.) – дробь (ж. р.), запис (ч. р.) – запись (ж. р.),
посуд (ч. р.) – посуда (ж. р.), кір (ч. р.) – корь (ж. р.), степінь (ч. р.) – степень (ж. р.),
папороть (ж. р.) – папоротник (ч. р.) тощо. Такі іменники засвоюються не одразу,
необхідно їх вивчити, запам’ятовуючи рід, і регулярно повторювати, додаючи нові слова
до вже відомих.
Граматична категорія роду в українській мові прямо пов’язана із категорією істота
– неістота. До істот належать іменники, що називають осіб (студент), тварин (собака),
міфологічних істот (мавка), померлих (покійник), решта іменників є назвами неістот
(фінанси, стіл). Слід звернути увагу, що поділ іменників на істоти – неістоти не збігається
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з розрізненням живого – неживого в природі, такі іменники потрібно відрізняти за
допомогою окремих питань і відмінкових форм. У назвах істот-осіб чоловічого роду
збігаються форми родового та знахідного відмінків однини і множини: друга, друзів
(родовий відмінок) – друга, друзів (знахідний відмінок). У назвах неістот збігаються
форми називного і знахідного відмінків множини: зошити (лежать) – (бачу) зошити.
До лексичного запасу іноземних студентів входять слова, запозичені з інших мов,
які є незмінюваними в українській мові. Рід у таких іменників можна визначити так:
1) Назви осіб мають рід відповідно до статі: пані, леді – ж. р., мсьє, денді – ч. р.;
2) Назви тварин, як правило, чоловічого роду: фламінго, шимпанзе, кенгуру.
Винятками є цеце – ж. р. (муха), івасі, путасу – ж. р. (риба);
3) Іменники-неістоти належать до середнього роду: шосе, кашне, авокадо, суфле.
Винятками є авеню – ж. р. (вулиця), есперанто – ж. р. (мова), кольрабі – ж. р. (капуста),
торнадо – ч. р. (вітер).
Іменник пальто в українській мові відмінюваний, належить до середнього роду.
Із граматичною категорією роду іменників тісно пов’язане вивчення прикметників,
займенників, які мають ті самі форми зміни, як прикметники, дієслова минулого часу.
Автоматизовані навички застосування родових форм іменників дають змогу правильно
будувати речення, поділяючи їх за граматичними класами та розрядами.
Таким чином, рід іменників – це та граматична категорія, з якої починається
систематичне вивчення граматики української мови та проходить крізь всю систему
іменників. Від чітких знань родових форм іменників залежить не лише чистота та
правильність мовлення мовців, а й темп говоріння, оскільки пошук відповідної родової
форми може затримувати комунікативний акт. Складнощі категорія роду може викликати
у студентів-іноземців із такою рідною мовою, в якій категорія роду відсутня.
Література:
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Н. Захлюпана. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,
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іноземної / З. Мацюк // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. –
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РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
Общеизвестно, что фразеологизмы – это устойчивые, легко воспроизводимые
выражения, которые имеют обобщенный смысл, исторические корни и принадлежат к
лексическому составу определенного языка.
Специфика фразеологизмов состоит в том, что они часто трудно переводимы на
другие языки, так как в них заложен национально-культурный компонент, запечатлевший
ценностные сведения о культуре, истории, менталитете, самоопределении того или иного
народа.
Знакомство с фрагментами фразеологического корпуса русского языка, на наш
взгляд, является неотъемлимой частью процесса обучения студентов-иностранцев, а
именно, формирования их лингвокультурологической компетенции.
Опираясь на полученный опыт работы с франкоговорящими студентами из Туниса,
Марокко, Алжира, Гвинеи, Чада, можно сказать, что поиск и объяснение
фразеологических соответствий в русском и французском языке является занимательным,
аналитическим и в то же время творческим занятием.
Так, на одном из практических занятий РКИ студентам-франкофонам было
предложено сосредоточиться на поиске смысловых фразеологических сходств, нежели
различий. Тематически ограничившись фразеологизмами со значением «чувства,
состояния и действия человека», мы постарались «заглянуть» вглубь идиоматических
выражений:
Быть на седьмом небе – Être (ravi) au septième ciel.
Быть не в своей тарелке – Être pas dans son assiette.
Встать не с той ноги / Встать с левой ноги – Se lever du mauvais pied / Se lever du
pied gauche.
Взять себя в руки – Prendre son cœur à deux mains.
Идти куда глаза глядят – Aller le nez au vent.
На кончике языка / Вертиться на языке – Avoir un mot sur le bout de la langue.
Не сомкнуть глаз – Faire une nuit blanche.
Подложить свинью – Faire un tour de cochon à qn. / Glisser une peau de banane à qn.
Раз плюнуть / Одной левой – Les doigts dans le nez.
Своя рубашка ближе к телу – La peau est plus proche que la chemise.
Убить время – Tuer le temps.
Уйти с головой – Se donner corps et âme.
Чувствовать себя как рыба в воде – Être heureux comme un poisson dans l’eau.
Чуять носом – Avoir du nez.
Работа с предложенными фразеологизмами предполагала конкретные задачи:
– дать определение лексеме «фразеологизм»;
– прочесть фразеологизмы;
– объяснить их значение;
– определить эмоциональную окраску и сферу использования фразеологизмов;
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– ввести фразеологизмы в состав предложений.
Следует сказать, что студенты довольно легко справились с пониманием и
трактовкой русских фразеологических выражений благодаря наличию смысловых
эквивалентов во французском языке. Кроме этого, аудитория обратила внимание на то,
что в составе большинства фразеологизмов объективируются части тела человека (ноги,
руки, глаза, язык, нос, голова, тело). Затруднительным же оказалось введение
фразеологизмов в состав предложений, потому как ранее подобные задания студентами не
выполнялись.
В заключении отметим, что работа с фразеологизмами в большей степени была
ознакомительной и нами не преследовалась цель ввести устойчивые выражения в
активный словарный запас иностранных студентов, но в то же время, надеемся, что
понравившиеся фразеологизмы будут включены в студенческий лексикон, обогащая и
украшая его, а распознавание идиоматических выражений, встречающихся в книгах,
интернете, рекламе, прессе станет полезным практическим навыком для студентовиностранцев.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У РОБОТІ НАД ДІАЛОГІЧНИМ
МОВЛЕННЯМ НА ЗАНЯТТЯХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
На різних етапах навчання іноземних громадян російської мови підвищується роль
діалогічного мовлення. Завдяки йому підтримується постійна зацікавленість до мови, яка
вивчається, саме воно є одним з провідних елементів у вивченні російської мови як
іноземної. У більшості випадків діалогічне мовлення розглядається як інструмент
навчання, який допомагає студенту створити власну модель, щоб оперувати отриманим
мовленнєвим матеріалом у різноманітних комунікативних варіантах. Дослідженням цієї
теми займались Є.М. Ільїн, С.Ю. Курганов, І.П. Волков та ін. Проте існують різні точки
зору на розуміння діалогічного мовлення. Так, з психологічної точки зору, під діалогічним
спілкуванням розуміють взаємодію учасників спілкування. Цієї ідеї дотримувались К.Г.
Митрофанова, К. Роджерс, Л. А. Петровська та ін. У лінгвістиці діалог – це форма
мовленнєвого спілкування, сфера мовленнєвої діяльності. Так вважали М.М. Бахтін, В.В.
Виноградов, В.Н. Волошинов, Л.В. Щерба. Тому метою нашої роботи є аналіз
психологічних особливостей діалогічного мовлення, виокремлення ситуативності як
базового елемента побудови діалогу, показ важливості ігрових ситуацій у навчанні
діалогічному мовленню на заняттях російської мови як іноземної.
Однією з психологічних особливостей діалогічного мовлення є його двосторонній
характер (3, с. 251). На хід діалогу і його зміст впливає постійна зміна реакції того, хто
говорить і того, хто слухає. Реакція співрозмовника в діалозі непередбачувана. Тому тема
розмови може змінюватись. Момент зміни теми не завжди можуть помітити учасники
діалогу. Викладачам добре знайома ситуація, коли студент відповідає «не на те
запитання». Викладач змінює тему, а студент не помічає і продовжує розвивати
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попередню думку, повторюючи те, про що вже говорили. Це викликає певні труднощі в
процесі навчання діалогічному мовленню.
Головною особливістю діалогу є ситуативність. Використання ситуацій на заняттях
російської мови як іноземної активізує навчальний процес, наближає його до живого
спілкування. Дослідники виділяють 8 компонентів ситуації: той, що говорить; партнер по
спілкуванню; час висловлювання; місце висловлювання; когнітивний зміст
висловлювання; фонолого-синтаксичні особливості; передумови, за яких починається
розмова; мовленнєва мотивація того, хто говорить. Кожен компонент ситуації відіграє
певну роль в процесі діалогу. При плануванні роботи з різними ситуаціями необхідно
враховувати те, що в групі студентів можуть бути представники різних культур. Тому
треба звертати увагу не тільки на зміст діалогу, але й на інтонацію, міміку, жести.
Навчальні ситуації не можуть замінити реальне спілкування, але можуть
забезпечити потреби студентів у мовленнєвому спілкуванні. За допомогою навчальної
ситуації викладач спонукає студентів висловлювати свої думки. Студенти засвоюють ті
мовленнєві моделі, які обирає викладач для вивчення тієї чи іншої теми. На початковому
етапі в навчальній ситуації місце і час визначає викладач. Студенти використовують
вивчений матеріал у заданій ситуації. На наступному етапі навчання вони самі обирають
стратегію поведінки і мовний матеріал, а викладач тільки керує і контролює ситуацію
спілкування.
Деякі дослідники вважають ситуацію основою навчання діалогічному мовленню,
зокрема, Є.М. Розенбаум, Т.С. Дудченко, Н.К. Скляренко. Варто погодитись з цією
думкою, яка є надзвичайно слушною під час роботи з іноземними слухачами підготовчих
відділень і факультетів. Дійсно, вибір мовленнєвих ситуацій є дуже важливим завданням.
Навчання діалогу базується на типових ситуаціях спілкування. Ось деякі з них: 1)
прохання – обіцянка, 2) запрошення – обіцянка, 3) порада – обіцянка, 4) обіцянка –
відмова, 5) запрошення – сумніви, 6) обіцянка – подяка [2, с.247]. Завдання можна
будувати, взявши за на основу ці ситуації. Наприклад, на прохання може бути різна
реакція: відмова, обіцянка, порада. Ситуація під час спілкування може неодноразово
змінюватись і повторюватись. Це сприяє кращому запам’ятовуванню та відтворенню
матеріалу.
Комунікативні навички розвиваються за допомогою простих завдань. При навчанні
діалогічному мовленню треба спонукати слухачів будувати діалог так, щоб кожен з них
міг розкрити свій творчий потенціал, мав змогу розв’язувати різні проблемні ситуації,
розвивати мовлення і мислення. Тож варто добирати такі діалоги, при засвоєнні яких
студенти могли б запропонувати компромісне рішення виходу із ситуації. Наприклад,
задіяні два студенти Махмуд і Ахмед.
Махмуд: - Ахмуде, давай підемо ввечері кататися на ковзанах.
Ахмуд: - А я хочу піти на прогулянку до парку Шевченка, це оновлений парк. Він
дуже красивий взимку.
Махмуд: - Вибач, а я чув про парк відпочинку імені Горького. Там також красиво.
Ахмуд: - Знову сваримось. Що робити?
Таким чином, для цього діалогу треба знайти компромісне розв’язання. Викладач
пропонує різні варіанти, залучаючи інших учасників. Врешті-решт вони самостійно
визначають свої пропозиції.
Варто звернутися до кмітливості слухачів; почуття гумору також не буде зайвим,
бо додасть неформальності у навчальний процес, зробить атмосферу спілкування більш
камерною, що спонукатиме до повної нівеляції мовного бар’єру і спонукатиме присутніх
до спілкування. Вибір типових ситуацій залежить від етапу навчання, рівня групи та її
вподобань. Тому викладач заздалегідь вибирає ситуацію і складає діалоги, а студенти
знаходять альтернативне розв’язання. За приклад можна використати такі ситуації: вибір
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книги для читання чи кінофільму для перегляду, купівля зимових речей, вибір місця
проведення дня народження або молодіжної вечірки. Проблемні ситуації відіграють
важливу роль в організації навчального процесу, стимулюють студентів висловлювати
свої думки, судження, а також уміння вести дискусію.
Задача викладача – зробити процес роботи над діалогом цікавим, творчим,
захоплюючим, створити ситуацію успіху, по можливості, полегшивши лінгвістичні
труднощі і зробивши вивчення іноземної мови більш доступною для слухачів різних
рівнів мовної підготовки. Для реалізації цих цілей і задач застосовуються ігрові
технології, використання яких на заняттях російською мовою як іноземною викликані
необхідністю повторення і закріплення вивченого матеріалу в ході гри, самостійного
відбору і творчої переробки інформації, а також тим, що динамічність і різноманітність
навчального процесу з використанням цього прийому допомагають інтенсифікувати
заняття, сприяють розвитку механізмів поєднання мовлення і мислення, формують
комунікативні компетенції іноземних студентів.
Процес навчання діалогічному мовленню – це здатність викликати певну
комунікативну реакцію у студента-іноземця, тож не зайвим буде використовувати ігрові
ситуації. Це урізноманітнює заняття, наближає до реального спілкування. Наприклад,
навчаємося складати діалоги, де можна дати поради та рекомендації людині, яка
потрапила у важку ситуацію [1, с.102-103.] Пропонуємо такі ситуації:1) у людини зайва
вага тіла; 2) дівчина – шопінг; 3) інтернет – залежна людина; 4)людині не подобається її
робота; 5) курій хоче кинути палити; 6) ви відчуваєте себе самотнім; 7) ваш товариш дуже
скупий. Викладач може написати на дошці або на картці початок фраз:
Постарайтесь…, Я советую…, Вы не должны…, Вам нельзя…, Я не рекомендую
вам…, Вам не надо….
У процесі роботи з діалогами слід попрацювати з граматичними конструкціями та
словами «надо», «нельзя», «должен» та ін.
Навчання діалогу чи полілогу можна проводити у вигляді дискусії. Викладач готує
вправи, які будуть оцінювати студенти. Усіх учасників треба поділити на 3 групи:
«згодні», «не згодні», «частково згодні». Можна запропонувати такі твердження, зокрема,
«Заборонити дітям користуватися мобільними телефонами», «Можна не ходити на
лекції», «Ти можеш не палити, але все одно будеш хворіти», «Чи є потреба у відмові від
використання пластикових пляшок та пакетів?». Такі діалоги і полілоги роблять заняття
російської мови як іноземної цікавішими, пробуджують інтерес до вивченого матеріалу,
наповнюють заняття новизною.
Моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення
проблем на основі аналізу тощо – все це передбачає підготовку слухачів підготовчих
відділень і факультетів до самостійного життя в чужій країні, бо сприяє формуванню
атмосфери співробітництва і взаємодії на заняттях. При застосуванні групових форм
навчальної діяльності, якими є діалог і полілог, слухачі навчаються спілкуванню не лише
з одногрупниками, а і з людьми іншої ментальності, що спонукає їх приймати
обґрунтовані рішення, інтерпретувати моделі поведінки і застосовувати їх у конкретних
умовах тощо.
Діалогічне мовлення, крім ситуативності, характеризується спонтанністю
висловлювань, використанням розмовних фраз і невербальних засобів спілкування,
емоційністю, експресивністю.
Отже, знання особливостей діалогічного мовлення допомагає викладачеві
російської мови як іноземної правильно обирати методи навчання, зосереджувати увагу
студентів на цікавих темах. Навчання діалогічному мовленню – складний процес, який
вимагає знань психологічних особливостей діалогу, його структури. Використання
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ігрових ситуацій при навчанні діалогічному мовленню стимулює мотивацію студентів,
сприяє індивідуалізації занять.
1.
2.
3.
4.
5.
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАМКАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В последние годы теория межкультурной коммуникации успешно внедряется в
учебный процесс. На ее основе разрабатываются новые методики, позволяющие
подготовить иностранных студентов к адаптации в незнакомой для них обстановке.
Причем этот процесс происходит одновременно и в иноязычной, и в инокультурной среде.
Наиболее остро проблемы, связанные с межкультурной коммуникацией, ощущают
студенты, обучающиеся на английском языке. Практически с первых дней учебы они
попадают в языковую изоляцию, у них отсутствуют базовые знания нового языка,
которые другие студенты получают на подготовительных факультетах. У них нет опыта
общения с иноязычным населением. Недостаточная информированность о действующих
нормах поведения, а также порой неверные, искаженные представления об истории,
культурных традициях народа, живущего в стране, где студентам предстоит жить в
течение длительного времени, не позволяют быстро и беспроблемно включиться в жизнь
нового для них общества. Несовпадение в восприятии окружающей действительности
может привести к нежелательным конфликтам. Вот
почему так важно помочь
иностранным учащимся адаптироваться в незнакомой для них обстановке и научиться
решать проблемы, связанные с повседневным общением с людьми и в университетской
среде, и в быту. Целью данной работы является поиск оптимальных форм общения с
иностранными студентами и последующее выявление сходства и различий между
разными культурами. В перспективе планируется использование полученных результатов
в разработке учебно-методических материалов для обучения иностранному языку.
Необходимо отметить тот факт, что иностранные студенты проявляют большой
интерес к обычаям и традициям страны, в которой они обучаются. Одновременно с этим
они привносят в чужую культуру элементы своей культуры, демонстрируют привычную
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для них манеру поведения. Среди англоязычных студентов довольно широко
распространен американский стиль поведения: сидеть на стуле развалясь или держа ногу
«четверкой», пить во время урока. Молодые люди не считают необходимым снимать
головной убор. Студенты могут вставать и ходить по классу во время занятия. И уж
совсем нередко можно увидеть студента, жующего жевательную резинку во время
общения с преподавателем. Все это несвойственно нашей отечественной культуре, и
поэтому первой реакцией преподавателя может оказаться недоумение, раздражение и
даже непринятие. На самом деле надо учитывать тот факт, что в западных университетах
такое поведение не считается некультурным и является нормой. Поэтому студенты часто
не понимают претензий, высказываемых в их адрес со стороны преподавателя. В таких
случаях важно понимать причину непривычного нам поведения студентов, уметь
интерпретировать его, исходя из норм и традиций их культуры. Тогда мы вправе
рассчитывать на межкультурный диалог. Учитывая мотивированный интерес студентов к
обычаям и традициям страны, в которой они живут и учатся, можно не только
поддерживать начатый диалог, но и расширять его. М.М.Бахтин писал: «Культура живет
диалогом культур, в диалоге – ее смысл, ее уникальность». Его следует вести с учащимися
и в процессе занятий, и во внеурочное время. При этом важно добиваться понимания ими
того, в чем проявляются сходства и различия между нашими культурами. Именно на
основе
сопоставления
собственной
и
иноязычной
культур
определяются
общечеловеческие универсалии. Эти универсалии становятся цементирующим
материалом для создания атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения – атмосферы,
обеспечивающей успешность учебного процесса.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕЧИ
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В статье рассматриваются виды речевой деятельности, основные задачи развития
речи при обучении РКИ и методы развития устной монологической речи иностранных
студентов с помощью поэтапной расширяющейся отработки лексико-грамматических
моделей [1]
В настоящее время обучение иностранных студентов является важнейшим
аспектом международной деятельности. Начинается обучение на отделении
предвузовской подготовки кафедры языковой и общегуманитарной подготовки
иностранных граждан.
Именно на начальном этапе изучения иностранного языка особенно важно
взаимосвязанное развитие всех видов речевой деятельности.
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На этапе предвузовской подготовки студент учится воспринимать, понимать,
обрабатывать и сообщать информацию, а также воздействовать на участников общения
средствами русского языка. На первую роль выдвигается речевая деятельность, которая
мыслится как система продуктивных (говорение, писание) и рецептивных (аудирование,
чтение) видов речи. В зависимости от формы общения, речевая деятельность
подразделяется на устную (слушание и говорение) и письменную(чтение и
письмо).Речевая деятельность на родном и иностранных языках осуществляется одними и
теми же речевыми механизмами, однако их эффективность на иностранном языке ниже,
чем на родном. Чтобы речевые механизмы приспособились на должном уровне
обеспечивать речевую деятельность средствами неродного языка, нужны определенные
усилия и специальные упражнения.[2]
В данной статье описывается система заданий по развитию речи для аудиторной и
самостоятельной работы студентов-иностранцев начального уровня изучения РКИ (А1) на
примере учебного пособия для студентов-иностранцев «Друг» Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина (С.В. Варава, Э.Н. Джурко, И.П.
Петренко). Задания выполняются как на занятиях под руководством преподавателя, так и
студентами самостоятельно во внеурочное время.
Hа примере учебного пособия для студентов-иностранцев «Друг» и лексической
тем «Семья» рассмотрим лексико-грамматические задания и упражнения, с помощью
которых студенты выходят в коммуникацию.
Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному языку ставит
перед студентом задачу овладения определенным лексическим минимумом, который
позволит ему принимать участие в языковом общении, как в устной, так и в письменной
форме. Сначала студентам предлагается ознакомиться с новой лексикой. Лексика
сгруппирована тематически (тематическая группа семья) и по частям речи
(существительные, прилагательные, глаголы).

Слова и словосочетания:
Семья: муж, жена, родители, дети, отец=папа, мать=мама, сын, дочь, брат,
дедушка, бабушка.
Прилагательные: (он) женат, (она) замужем.
Глаголы: гулять, жить, любить, родиться, смотреть, учиться.
После знакомства с новой лексикой студенты выполняют ряд заданий, цель
которых – перевести новую лексику в активный словарный запас.
В частности, предлагается задание для работы с однокоренными словами: студенты
должны выбрать необходимое слово – существительное или наречие, употребив
существительное в требуемой форме.[3,с.25]
Задание №57.
1. Это мой брат и его жена. Мой брат… .
2. Здесь моя сестра и её муж. Моя сестра…

женат, замужем

1. Тут мои папа и мама. Это мои… .
2. Маленький сын и маленькая дочь – это их…

родители, дети

В следующем упражнении студентам предлагается выбрать правильное наречие
(антонимы), что позволяет расширить запас слов студентов.
Задание №59
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1. … студент живет в Украине.

сейчас ≠ раньше

2. … он жил на родине.

3. … студенты учились в медицинском
университете.
4. … они учились на подготовительном факультете
5. Ахмед … рассказывает о родине.
6. Мария … смотрит телевизор.

сначала ≠ потом
часто ≠ редко

Процесс формирования студентами собственных высказываний на неродном языке
требует осознанного владения грамматическим строем этого языка. Грамматические
упражнения должны развивать не только языковую, но и коммуникативную компетенцию.
Особое внимание уделяется употреблению глаголов. В процессе работы над обогащением
лексического запаса направляется внимание студентов на различия в управлении глаголов
и ситуации употребления данных глаголов. Приведем примеры некоторых упражнений.
Задание №60
1.
Я люблю …
2.
Ты любишь …
3.
Сын любит …
4.
Мама любит …
5.
Мы любим …

… гулять в парке.
… работать на компьютере.
… говорить об университете.
… писать о Китае.
… рассказывать о городе.

Задание №61

1. Я живу … (Китай).4. Раньше мы жили … (Харьков).
2. Я работаю … (больница).
5. Мы учились … (университет).[4,c.26]
3. Моя жена работает … (аптека).
В данном упражнении вводятся прилагательные в предложном падеже, студенты
проговаривают и прописывают предложения.
Задание№62

1. Я живу в … (большой) городе.
4. Сын учится в … (английская)
2. Я работаю в … (новая) больнице. школе. [5,c.26]
3. Раньше мы жили в … (украинский)
городе.
В данном учебном пособии грамматические упражнения направлены на развитие
не только языковой, но и коммуникативной компетенции, что особенно важно, так как
наша цель – вывести студентов в коммуникацию и научить их использовать изучаемые
лексико-грамматические структуры в процессе живого общения.
После того, как студенты познакомились с новой лексикой и выполнили все
лексико-грамматические задания, им предлагается прочитать текст «Моя семья»:-все
студенты по абзацам читают текст.
Текст «Моя семья»

Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Ли Пен. Я врач. Сейча́с я живу́ в большо́м го́роде в
Кита́е. Я рабо́таю в но́вой больни́це.
Я жена́т. Моя́ жена́ – фармаце́вт. Она́ рабо́тает в апте́ке.
Ра́ньше мы жи́́ли в украи́нском го́роде Ха́рькове. Снача́ла мы вме́сте учи́лись на
подготовительном факульте́те вХа́рьковском национа́льном университе́те. Пото́м я учи́лся
в медици́нском университе́те, а моя́ жена́ – в фармацевти́ческом университе́те. Сейча́с мы
ча́сто ду́маем оХа́рькове, об университе́те, об Украи́не.
Моя́ ста́ршая дочь сейча́с студе́нтка. Она́ у́чится в университе́те в Пеки́не. Мой
мл́адший сын у́чится в англи́йской шко́ле. Он изуча́ет англи́йский язы́к и лю́бит игра́ть на
компью́тере.
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Мои́ роди́тели сейча́с не рабо́тают. Ра́ньше мой оте́ц рабо́тал в большо́м ба́нке, а
ма́ма – в но́вом магази́не. Мой па́па лю́бит смотре́ть телеви́зор, а ма́ма – чита́ть журна́лы.
Ве́чером я то́же люблю́ чита́ть кни́ги и журна́лы или смотре́ть телеви́зор. А еще я и
моя́ жена́ лю́бим гуля́ть в па́рке.[6,с.27]
После чтения текста студенты выполняют ряд заданий, направленных на проверку
правильности понимания текста.
В частности, они выполняют упражнение, в котором должны выбрать правильный
вариант ответа, соответствующий информации текста.
Задание№63
1. Сейчас я живу в … городе.

4. Моя жена - …
а) врач;
б) фармацевт.
5. Сейчас я и моя жена часто думаем …
а) о Китае;
6. Моя старшая дочь учится …
а) в школе в Пекине;
б) в университете в Пекине.

а) маленьком;
б) большом.
2. Сейчас я живу …
а) в Китае;
б) в Украине.
3. Сейчас я - …
а) врач;
б) фармацевт.

Языковые упражнения играют важную роль в процессе лингвистической и
коммуникативной подготовки иностранцев. Языковые упражнения разнообразны по своей
форме и сводятся к следующим видам: упражнения на выявления соответствия, на
подстановку, на сортировку, упражнения на выделения объектов из множества по какомулибо признаку, критерию, упражнения на преобразование и структурообразующих
элементов, грамматических структур и упражнения тестового характера, которые
предлагаются студентам в пособии «Друг».
Задание №64

1. Раньше я и моя жена учились …
2. Потом я учился …
3. Потом моя жена училась…

… в медицинском университете.
… в фармацевтическом университете.
… в Харьковском национальном университете.

4. Я работаю …
5. Моя жена работает …
6. Раньше мой отец работал …
7. Раньше моя мама работала …

… в новом магазине.
… в большом банке.
… в новой больнице.
… в аптеке.

Следующий этап – продуцирование студентами собственного высказывания.
Сначала им предлагается кратко воспроизвести информацию текста, используя
изученные лексико-грамматические структуры – студенты пересказывают
прочитанный текст.
В дальнейшем задание усложняется – проверяется способность студентов
продуцировать собственное высказывание в письменной и устной формах.
Устная речь характеризуется рядом особенностей. Устную и письменную речь
связывают механизмы порождения высказывания. Эти процессы начинаются с
замысла(что сказать, что написать),а затем мы отбираем слова и их сочетания в
высказывании и реализуем замысел(звучащие высказывание или высказывание,
представленное графически).Письменная речь, по сравнению с устной, обладает
такими особенностями, как:
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1. Полнота, развернутость выражения мыслей;
2. Последовательность, логичность изложения;
3. Произвольность высказывания, т.е. выбор оптимальных языковых средств;
4.связность высказывания.
Студенты отвечают на вопросы и постепенно записывают свои ответы. В итоге
они получают собственный текст об их семье. Преподаватель проверяет правильность
оформления текста, после чего студенты рассказывают его.
•
•
•
•
•
•
•
•
делать?
•
[8,с.28]

Кто Вы? Как вас зовут?
Где Вы живёте сейчас? Где Вы учитесь сейчас? Что Вы изучаете сейчас?
Где Вы жили раньше? Где Вы учились?
Что Вы любили делать на родине? Что Вы любите делать сейчас?
Ваша семья большая? Ваша семья - кто это? Где живет Ваша семья?
Где работает Ваш папа? Кто он? Что он любит делать?
Где работает Ваш мама? Кто она? Что она любит делать?
Где живут Ваши дедушка и бабушка? Кто они? Они работают? Что они любят
Ваш брат (Ваша сестра) учится или работает? Где? Что он (она) любит делать?

В данной статье, на примере пособия для иностранных граждан
подготовительного отделения студентам предлагаются упражнения структурированные
в плане последовательности усвоения речевых образцов, а также лексического
наполнения. Последовательно проводится работы с лексической темой на следующих
этапах: знакомство с новой лексикой, перевод ее в активный словарный запас
студентов, чтение текста, проверка правильности его понимания, продуцирование
письменного и устного высказывания студентами. Таким образом, в данной статье на
примере учебного пособия для студентов-иностранцев «Друг» и лексической темы»
Семья»-мы показали, как студенты пошагово усвоили достаточного запаса лексики,
овладели грамматикой и вышли в коммуникацию.
Литература:
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редакцией И,П.Зайцевой-4-е изд.,доп.-Х.:ХНУ имени В.Н.Каразина,2014.-292с.
2. Лазарева А.А. Обучение устной речи с опорой на учебные тексты (начальный
этап обучения РКИ).
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ПРО ВИКЛАДАННЯ «КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ПРАВНИКА»
СТУДЕНТАМ – ІНОЗЕМЦЯМ
Навчання нерідній мові передбачає, що студенти набувають здатності
користуватися цією мовою в контекстах і ситуаціях, типових для повсякденної мовної
комунікації того народу, мову якого вони вивчають. Таким чином, мовна компетенція
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студента, що вивчає нерідну мову, містить в собі: а) володіння елементарними
правилами слововживання, орфоепії, інтонації, з'єднання слів в речення, б) освоєння
основних моделей мовної поведінки мови, що вивчається, в) вміння усвідомлено
застосовувати по можливості весь арсенал стилістичних засобів при породженні і
сприйнятті текстів на мові, що вивчається в різних ситуаціях і контекстах національної
мовної комунікації (усної та письмової).
Вивчаючи мову, людина не тільки опановує його системою, але і розвиває
мислення, знайомиться з навколишнім світом. З повним правом деякі дослідники
називають мову - великим вчителем. Одним словом, мова - показник загальної
культури людини, його розвитку, його мовної культури. Ось чому оволодіння
культурою мови, постійне її вдосконалення особливо важливо для тих, хто прагне
зайняти гідне місце в суспільстві, мати престижну роботу, користуватися повагою у
інших людей.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що культура мовлення правника
є основною складовою його культурологічної компетенції.
В останні роки фахівці в галузі мовознавства Н.Д.Бабич, В.М.Князєв,
М.І.Мельник, Н.Р.Нижник,І.М.Плотницька, П.О.Редін, Т.П.Рукас, С.П.Шумовицька
виділили культуру мовлення як складову культури особистості, указали на необхідність
визначення оптимальної мовленнєвої поведінки в певній ситуації та звернули увагу на
важливість культури мовлення у професійно-кваліфікаційній характеристиці фахівців
будь-якого профілю. Л.В.Барановська[1] зазначає, що поняття «культура мовлення»
можна розглядати в кількох аспектах – теоретичному, практичному й етичному.
Культура мовлення в теоретичному аспекті – це лінгвістична галузь філологічної
науки, яка досліджує мовленнєве життя суспільства в певний період його існування та
встановлює на науковій основі норми користування мовою як основним засобом
спілкування людей, формування та вираження думок з метою вдосконалення мови як
знаряддя культури.
У практичному розрізі поняття «культури мовлення» розглядається як якість
мови, що реалізується в процесі мовлення. Вона виявляється в дотриманні мовцем
нормативності мови: умінні варіативно залежно від стилю мовлення та ситуації
спілкування логічно, ясно, зрозуміло, доречно, виразно, різноманітно й естетично
висловлювати думку.
Під етичним аспектом культури мовлення розуміють загальноприйнятий мовний
етикет(мовні формули прохання, питання, подяки, поздоровлення і т.п.; звернення на
«ти» і «ви»; вибір повного або скороченого імені, формули звернення і інше), який
втілюється в типових формулах вітання, прощання, побажання, запрошення,
висловлення співчуттів тощо. Етичний аспект культури мови наказує знання і
застосування правил мовної поведінки в конкретних ситуаціях.
Категорія «культура мовлення» тісно пов'язана із закономірностями й
особливостями розвитку та функціонування мови, а також із різноманітною
мовленнєвою діяльністю. Мовна система надає можливості знаходити нову мовленнєву
форму для вираження певного змісту в кожній реальній ситуації мовленнєвого
спілкування. Культура мовлення виробляє навички регулювання добору й
використання мовних засобів у процесі мовленнєвого спілкування, допомагає
сформувати свідоме ставлення до їхнього використання у мовленнєвій практиці.
Говорячи про культуру мовлення необхідно також з’ясувати, що ж несе в собі це
поняття. Мова – це найбільш універсальний засіб спілкування людей, накопичення і
передачі інформації, навчання і виховання, один із найважливіших компонентів
духовної культури людини. Мовлення – це мовна діяльність, конкретне говоріння, що
проходить у часі і виявляється у звуковій (включно з внутрішнім промовлянням) або
письмовій формі.
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Культура мовлення – це дотримання сталих мовних норм усної і писемної
літературної мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання
мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Мовлення
людини, на думку Гриценко Т.Б., – це своєрідна візитна картка, це свідчення рівня
освіченості людини, її культури, а разом з тим, через сукупну мовленнєву практику
мовців - це і показник культури суспільства. А от культура мовлення - це система
вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній чи
писемній) [2]. Культура мовлення базується на основних принципах, серед яких
Шевчук С. виділяє такі: правильність – дотримання мовних норм, що діють у мовній
системі (орфоепічних, орфографічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних,
стилістичних, пунктуаційних); послідовність – логічність та лаконічність думок;
коректність та доцільність вживання термінів, фраз; доречність; економічність [6, с.
12].
Оскільки в останні роки зростає інтенсивність ораторської комунікації, слід
зауважити на необхідності подальшого розвитку риторичної культури особистості з
ефективним мисленням, якісним мовленням, оптимальним спілкуванням. Адже від
якісного або неякісного мовлення залежить врешті-решт доля окремих людей і
суспільства в цілому. Опанування знань стилістичних багатств української мови,
використання слова як знаряддя праці, носія інформації, професійної вербальної зброї
та засобу духовного впливу сприяє піднесенню культури.
Вищою формою мови є літературна мова, що обслуговує різні сфери людської
діяльності: політику, законодавство, культуру, словесне мистецтво, діловодство,
міжнаціональне та побутове спілкування.
Видатний лінгвіст ХХ сторіччя О.М. Пєшковський писав: «Уміння говорити - це
те мастило, яке необхідно для будь-якої культурно-державної машини і без якого вона
просто зупинилась. Якщо для спілкування людей взагалі необхідна мова, то для
культурного спілкування необхідна як би мова в квадраті, культивування як особливе
мистецтво, мова нормативна». На сьогодні проблема володіння вільним, справді
культурним словом є особливо актуальною і важливою для тих, хто користується
словом як основним інструментом своєї професії.
Основною метою мовної освіти майбутніх спеціалістів-правників є формування
комунікативної компетенції, високого рівня мовної культури професійного
спрямування шляхом ознайомлення з термінологічними та фразеологічними
особливостями мови обраного фаху, складання та оформлення професійних текстів і
документів, редагування і переклад текстів професійного спрямування, ознайомлення з
основними засадами комунікації (особливостями, основами культури професійного
мовлення, етикету) тощо. Від цього залежатиме формування всіх інших компетенцій,
необхідних для успішного функціонування майбутнього спеціаліста у суспільному
житті.
Мовна норма – це центральне поняття мовної культури, а нормативний аспект
культури мови вважається одним з найважливіших.
«Уміння правильно говорити - ще не заслуга, і невміння - вже ганьба, - писав
видатний Цицерон, - тому що правильна мова не стільки гідність хорошого
оратора,скільки властивість кожного громадянина» [5].
Культура мови вимагає вміння відбирати ті мовні засоби, які відповідають
завданням спілкування. Вибір необхідних для поставленої мети мовних засобів - основа
комунікативного аспекту культури мовлення.
Розвиток суспільства, зміна соціальних умов життя, виникнення нових традицій,
удосконалення взаємовідносин між людьми, функціонування літератури, мистецтва
призводять до постійного оновлення літературної мови і його норм.
Все більшого поширення в ділових колах,особливо останнім часом, отримує
діловий етикет,що відображає досвід, моральні уявлення і смаки певних соціальних
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груп. Володіння мовним етикетом сприяє набуттю авторитету, породжує довіру і
повагу. Знання правил мовного етикету, їх дотримання дозволяє людині почуватися
впевнено і невимушено, не відчувати незручності через промахів і неправильних дій,
уникнути насмішок з боку оточуючих. Дотримання мовного етикету чиновниками всіх
рангів, лікарями, юристами, продавцями, працівниками зв'язку, транспорту,
правоохоронцями - має, крім того, виховне значення, мимоволі сприяє підвищенню як
мовної, так і загальної культури суспільства.
Залежно від цілей і завдань, які ставляться і вирішуються під час спілкувань,
відбувається відбір різних мовних засобів і утворюються своєрідні різновиди єдиної
літературної мови, тобто функціональні стилі.
В даний час в науковій літературі: склалися певні підходи до вивчення культури
мовлення, що відображають багатоплановий характер цього складного явища мовного
життя
сучасного
суспільства:
структурно-лінгвістичний,
соціолінгвістичний
комунікативно-функціональний.
Саме на шляхах поглиблення цього останнього підходу і можлива розробка
проблем культури мовлення в прагматичних аспектах, зокрема з метою навчання
іноземців російської мови і відповідно – в цілях виховання в іноземних учнів досить
високої мовної культури.
У цьому відношенні важливе значення набуває розробка проблем культури
мовлення В. Г. Костомаровим [3]. Він пропонує, поряд з нормою, яка визначає
загальномовну і традиційну правильність мови, її загальну єдність і літературність, такі
категорії, як комунікативна доцільність, яка відповідає «за оптимальність спілкування в
конкретному мовному акті, а також за традиційне збереження функціонально-мовних
диференціацій, загальних принципів будови текстів », і громадський, культурномовний смак, відповідальний « за загальну естетику і пристосування функціонування
мови до загальних тенденцій, настроям епохи, суспільства »[3, с. 26-27]
Отже,ураховуючи нагальність вирішення питання підвищення культури
мовлення правників у подальшій перспективі виникає необхідність подальшого
дослідження мовного портрету правника з чіткими рекомендаціями щодо покращення
знання літературної мови, адже мова - це своєрідна візитна картка, це свідчення рівня
освіченості людини, її культури.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
На данном этапе развития методики обучения иностранным языкам, в частности
украинскому и русскому языкам как иностранным, наибольшее применение нашли
коммуникативно-ориентированные концепции. Среди них наибольшей популярностью
пользуются коммуникативная, проектная, интенсивная и деятельностная методики.
Основная задача коммуникативного метода обучения иностранным языкам —
помочь учащемуся преодолеть языковой барьер.
Принцип коммуникативности
предполагает максимальное приближение процесса обучения к реальному процессу
общения. Воплощению идеи коммуникативного обучения способствует использование
современных методов обучения иностранному языку.
Как и любой другой способ изучения языка, коммуникативный подход
трансформировался с течением времени, однако его основные принципы не
изменились.
Студент начинает говорить на иностранном языке с первого занятия. Даже те,
кто изучает язык с нуля, на первом уроке уже овладевают несколькими фразами. Это
позволяет быстро привыкнуть к звучанию речи, предупреждает появление или
избавляет от языкового барьера. Не секрет, что языковой барьер часто развивается от
того, что человек боится допустить ошибку в разговоре. И с этим страхом успешно
борется коммуникативный подход: развитию навыка говорения посвящено до 70%
времени урока.
Тщательно проработанные учебники содержат интересный и, самое главное,
практический материал, который можно использовать в жизни.
Преподаватель проходит с учащимся три стадии обучения: вовлечение,
изучение и активацию — использование. На стадии вовлечения обучаемый инициирует
дискуссию, предлагает обсудить картинку и т. п. На стадии изучения студенту
поясняют грамматическую тему и использование новых слов и выражений, то есть
работают над расширением словарного запаса и овладением грамматикой. На стадии
активации знаний студент выполняет различные упражнения для закрепления новой
грамматики и слов. Это может быть продолжение обсуждения изучаемой темы, но уже
с применением полученных знаний.
Современные преподаватели как один из вспомогательных методов для
повышения коммуникативных способностей студентов активно используют метод
паттернов. Паттерны – это грамматические и речевые образцы, конструкции
выражений, знание которых используется как шаблон для формирования аналогичных
предложений.
Овладение иностранным языком через грамматические и речевые паттерны – это
своего рода ускоритель, который намного быстрее приведет к результатам и поможет
обрести уверенность в освоении языка.
Коммуникативная методика предполагает очень правильный и простой принцип
изучения грамматики иностранного языка. Преподаватель поясняет то или иное
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правило, и студенты начинают отрабатывать его на практике, доводя навык
использования до автоматизма. Аналогично поступают и с новыми словами: никакой
зубрежки, только многократное практическое применение. Например, преподаватель
объясняет сложноподчиненные предложения с придаточным условия второго типа (с
желаемым, возможным или предполагаемым условием) и предлагает поговорить о
мечтах: после 5-10 предложений студенты «прочувствуют» эту конструкцию и поймут
основные принципы ее использования. Например:
Если бы я был волшебником, я бы …
На занятиях, проводимых по коммуникативной методике, нет скучных тем.
Современные пособия предлагают для изучения самые разнообразные темы, которые
пригодятся при разговоре и будут интересны. А использование различных
вспомогательных материалов поможет еще больше разнообразить занятия и укрепить
знания.
Логика разработки коммуникативной методики и привела к окончательному
выдвижению иноязычной культуры в качестве цели обучения иностранным языкам. А
подобная система может быть построена только на коммуникативной основе.
Кроме того, как показала практика использования коммуникативной методики,
она обеспечивает не только усвоение иностранного языка как средства общения, но и
развитие всесторонних качеств личности учащихся.
В последние два десятилетия в образовании формируется такая тенденция, как
проективность. Это понятие тесно связано с проектной культурой, которая возникла
как результат объединения гуманитарно-художественного и научно-технического
направлений в образовании.
Проектная культура является как бы той общей формулой, в которой
реализуется искусство планирования, изобретения, созидания, исполнения и
оформления и которая определяется как проектирование.
Овладевая культурой проектирования, учащийся приучается творчески мыслить,
самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возможные варианты, решения
стоящих перед ним задач, реализуя усвоенные им средства и способы работы. Культура
проектирования входит сейчас во многие области образовательной практики в виде
проектных методов и проектных методик обучения. Проектный метод активно
включается и в обучение иностранным языкам.
Таким образом, проектная методика – это педагогическая технология,
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и
приобретение новых путем самоорганизации и самообразования учащихся.
В рамках проективной методики последнее время активно используются вебквест технологии для развития познавательной активности студентов при обучении
иностранному языку.
По определению Я. С. Быховского, «образовательный веб-квест – это сайт в
Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу.
Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в
различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе» [2].
Основой веб-квеста является метод проблем. Поэтому веб-квесты можно
отнести к проблемно-поисковым педагогическим технологиям или технологиям
проблемного обучения.
Такое обучение основано на получении студентами новых знаний при решении
теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях.
В каждой из них учащиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а
преподаватель лишь помогает студенту, разъясняет проблему, формулирует ее и
направляет в поиске ее решения. К таким проблемам можно, например, отнести
самостоятельное выведение правила грамматики, математической формулы, способа
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доказательства теоремы и т.д. Проблемное обучение включает такие этапы, как
осознание общей проблемной ситуации;
ее анализ, формулировку конкретной проблемы; поиск и процесс решения; проверку
правильности решения [4, с. 65].
Атабекова А. А. среди наиболее распространенных форм веб-квеста в процессе
обучения языку отмечает следующие:
1. Написание интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты
продолжения работы и для этого каждый раз указываются два – три возможных
направления).
2. Создание документа, в котором представлен анализ какой-либо сложной
проблемы
и студентам
предлагается
согласиться
или не согласиться с
мнением авторов.
3. Интервью онлайн с виртуальным персонажем; ответы и вопросы
разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность [1].
Поэтому в качестве практической работы студентам предлагается разработать
методический сценарий для веб-квеста в соответствии с избранной лексикограмматической темой урока (курса).
Проблема перехода на интенсивный путь развития стоит и решается во всех
сферах общества и на всех этапах формирования личности и специалистов. Также
актуальна она и для обучения иностранным языкам. Поиски оптимальных путей
решения этого вопроса вызвали еще в конце 60-х начале 70-х годов прошлого столетия
появление метода, в основе которого лежит суггестивное воздействие на учащихся.
Суггестопедическое направление появилось в связи с попыткой болгарского
врача-психотерапевта Георгия Лозанова использовать суггестию как средство
активизации резервных психических возможностей в учебном процессе, в частности,
при обучении иностранным языкам.
В настоящее время интенсивное обучение иностранным языкам реализуется в
различных развивающихся, вновь создающихся и действующих методических
системах. Это обусловлено многообразием конкретных целей обучения иностранному
языку различного контингента обучаемых, а также многообразием условий обучения
(сетка учебных часов, их количество, наполняемость учебной группы).
Последователями Г. Лозанова, развивающими его идеи, стали Г.А.Китайгородская,
Н.В.Смирнова, И. Ю. Шектер и др. Наиболее известным в настоящее время является
метод
активизации
резервных
возможностей
личности
и
коллектива
Г.А.Китайгородской. В методе активизации наиболее ярко и полно отражена
концепция интенсивного обучения иностранному языку.
Интенсивные методы направлены главным образом на овладение устной
иноязычной речью в сжатые сроки и при значительной ежедневной концентрации
учебных часов. Они возникли на стыке психологии и методики в середине XX века.
От традиционного обучения интенсивные методы отличаются способами
организации и проведения занятий: уделяется повышенное внимание различным
формам педагогического общения, социально-психологическому климату в группе,
созданию адекватной учебной мотивации, снятию психологических барьеров при
усвоении языкового материала и речевом общении.
Деятельностная методика обучения иностранному языку имеет своей основой
деятельностную
концепцию
учения,
представленную
теорией
поэтапного
формирования умственных действий. Опираясь на эту теорию, на протяжении
нескольких лет велась разработка технологии обучения, которую затем назвали
деятельностной методикой. Работа велась под руководством профессора
П.Я.Гальперина и доцента И.И.Ильясова. По сути, деятельностная методика
соотносима с деятельностным подходом, в основе которого лежит идея об активности
познающего объекта, об обучении как активной, сознательной, творческой
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деятельности. Данная методика предполагает обучение общению в единстве всех его
функций: регулятивной, познавательной, ценностно-ориентационной и этикетной.
Концепцию «обучения через деятельность» предложил американский ученый и
педагог Джон Дьюи. Основные принципы его системы: учет интересов учащихся;
учение через обучение мысли и действию; познание и знание – следствие преодоления
трудностей; свободная творческая работа и сотрудничество.
Деятельностный подход на уроках осуществляется через моделирование и
анализ жизненных ситуаций на занятиях; использование активных и интерактивных
методик; участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской
деятельности.
Вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную
деятельность, а также проектную деятельность обеспечивающих свободный поиск
эффективного, отвечающего индивидуальности студента, подхода к решению задачи.
Использование деятельностного подхода формирует мотивацию учащихся к
изучению иностранного языка, создаёт положительный эмоциональный фон урока.
Приемы работы могут быть разнообразны: игровые формы деятельности при введении
и закреплении новой лексики, использование предметов, активизация речевой
деятельности с помощью разнообразного дидактического и раздаточного материала,
создание компьютерной анимации и слайдов, озвученных на иностранном языке.
На данный момент не существует универсального метода обучения, так как
эффективность того или иного метода зависит от многих факторов. На современном
этапе развития методики происходит интеграция методов. Можно сказать, что началось
образование комплексного метода, который вбирает в себя лучшие элементы разных
методов.
Литература:
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как иностранного [Электронный ресурс] / А.А. Атабекова. – М.: Рос. ун-т дружбы
народов, 2011. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты [Электронный ресурс] / Быховский Я.
С. // Материалы международной конференции «Информационные технологии в
образовании. ИТО-99» – Режим доступа: http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html –
03.06.2013.
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191 с.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Освіта з кожним роком стає все різноманітнішою, інформативною, а вимоги до
випускників закладів вищої освіти більш високими. Сама концепція модернізації вищої
школи
вказує
на
необхідність
підготовки
висококваліфікованого,
конкурентоспроможного фахівця, що володіє високою мобільністю, компетентністю,
критичним мисленням.
Сучасний стан суспільства, динаміка соціального прогресу, обсяг нової
інформації вимагають від сучасної людини уміння вибирати з величезної кількості
інформаційних потоків ті знання, які допоможуть йому зайняти гідне місце в соціумі,
максимально розкрити свої творчі здібності, зробити свій внесок в розвиток суспільства
і стати особистістю. На жаль, більшість молодих людей не можуть знаходити потрібну
інформацію, упорядковувати її і правильно тлумачити.
У зв'язку з цим першочерговим завданням стає формування умінь аналізувати,
засвоювати нову інформацію, критично мислити, що в сукупності є необхідною
умовою порівняно безболісної адаптації людини до стрімко мінливих сучасних умов
життя. Формування критичного мислення студентів сучасного закладу вищої освіти
дозволить майбутнім фахівцям легко пристосуватися до сучасного інформаційного
простору, а вміння розуміти і аналізувати інформацію іноземною мовою дозволяє
досягти цієї мети.
Для успішного навчання в закладі вищої освіти необхідно мати досить високий
рівень інтелектуального розвитку, ерудиції, пам'яті, вміння логічно мислити. Критичне
мислення не повинно лише зводитися до негативних суджень і критики. Навпаки, воно
передбачає розумне міркування і розгляд різноманітності підходів. Критичність
мислення, тобто схильність до сумніву, формується в людині в міру розширення
кордонів її пізнань навколишнього світу. «Критичне» еквівалентно «аналітичному»,
націлене на пізнання і аналіз. Критичність мислення дозволяє людині аналізувати обсяг
інформації, відбирати потрібні факти, переосмислювати їх, робити висновки. При
навчанні студентів іноземної мови у закладі вищої освіти необхідно враховувати
специфіку їхньої майбутньої діяльності: вміння працювати з потоками інформації,
отриманої з різних джерел не тільки рідною, а й іноземною мовою. Викладач іноземної
мови, що використовує технологію критичного мислення, повинен звертати особливу
увагу на відбір матеріалу та методику його подачі.
На початку ХХ ст. Дж. Д'юї говорив про критичне мислення, вважаючи його
синонімом рефлексії. Він вважав, що шляхом вправ можна навчити людину
конструктивно мислити. В цьому він бачив головне завдання освіти [2].
Навчання критичного мислення в більшості шкіл і коледжів США грунтується
на таксономії педагогічних цілей, розробленої в середині минулого століття групою
американських вчених під керівництвом Б. Блума [1]. Він вважав, що існують навички
мислення низького (знання і розуміння) і високого порядку (застосування, аналіз,
оцінка, синтез) (рис.1). Більшість розумових процесів, характерних для навчальної
діяльності, відповідають рівням знання і розуміння, які є найбільш простими в
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розумовій діяльності, а також є основою для розумових умінь вищого порядку. З
кожним наступним рівнем розумові вміння стають все складнішими. На 1-му курсі
навчання іноземної мови рівень складності матеріалу зростає від «простого» до
«складного», тобто від повторення шкільного матеріалу до складнішого,
університетського. Отримуючи нову інформацію, студенти повинні навчитися
розглядати її з різних точок зору, аналізувати, робити висновки щодо її цінності і
точності.

Рис. 1. Таксономія Б. Блума
На заняттях з іноземної мови в немовному закладі вищої освіти необхідно
залучати інформаційний матеріал, аналізуючи який, навчаємий повинен
усвідомлювати, що вивчення іноземної мови пов'язане в першу чергу з його
особистістю і інтересами. Важливо враховувати освітній і культурний рівень студента
при формуванні вмінь критичного мислення. Важливо також мотивувати студента до
підвищення рівня лінгвістичної, соціолінгвістичної та міжкультурної компетенції. На 1му курсі - це, зазвичай, кроскультурні матеріали з елементами професійних тем, на
старших курсах - це вже професійно-орієнтований матеріал.
Одже, технологію критичного мислення мають складати три основні стадії:
- виклик (evocation) - надати навчаємому можливість проаналізувати те, що він вже
знає, зацікавити новою інформацією;
- осмислення змісту (understanding, realizing of meaning) - отримання нової інформації;
навчаємі активно продовжують самі формулювати цілі-мотиви; постановка цілей в
процесі знайомства з новою інформацією накладається на вже наявні знання;
- рефлексія (reflection) - осмислення, народження нового знання; інформація, яка була
раніше засвоєна, перетворюється у власні знання; рефлексивний аналіз і синтез
спрямовані на пояснення нової інформації і подальше навчання [4].
Оскільки основною метою навчання іноземної мови є мовленнево-розумова
діяльність навчаємих, то всі завдання повинні мати проблемний характер. При цьому
весь навчальний процес необхідно структурувати і будувати так, щоб у студентів
постійно виникало бажання висловитися, виказати свою точку зору.
На стадії виклику студенти з'ясовують, що знають за новою темою і на які
питання вони мають відповісти, тобто систематизують інформаційний матеріал.
Викладач, використовуючи такі прийоми як мозковий штурм, прогнозування змісту,
постановка проблемних питань та ін., пробуджує інтерес до теми, що вивчається,
активізує їх пізнавальну діяльність. Студенти можуть працювати індивідуально, в
парах або в міні-групах, обговорюючи питання, роблячи припущення, розширюючи
свої знання з даної теми в ході обговорення і визначаючи, на що їм потрібно звернути
особливу увагу. Таким чином, навчаємі самі ставлять перед собою мети навчання,
створюючи внутрішній мотив до навчання. Викладач при цьому відіграє роль
контролюючого спостерігача.
На стадії осмислення студенти знайомляться з новою інформацією, яка може
бути представлена у вигляді навчального тексту або автентичної статті, аудіо або
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відеоматеріалу. Ця стадія займає найбільшу частину навчального часу. Студенти в
процесі сприйняття нового матеріалу активно працюють, відстежують розуміння
інформації, що дуже важливо на цій стадії і є необхідною умовою розвитку критичного
мислення. Роль викладача полягає у підтримці інтересу до теми і активності учнів. Для
активізації пізнавальної діяльності студентів викладач може використовувати
спеціальні прийоми активізації уваги і стимулювання критичного осмислення такі як:
проблемні питання, графічне представлення матеріалу, візуалізація матеріалу,
коментарі.
На стадії рефлексії студенти вчаться аналізувати отриману інформацію,
встановлюють причинно-наслідкові зв'язки між блоками інформації, порівнюють, що
нового вони дізналися. Учні залучаються до дискусії, міні-конференції, рольових ігор,
різних видів творчої роботи (презентації, написання есе, доповідей, рішення
конкретних ситуацій). Під час цієї діяльності студенти вислуховують аргументи,
висловлюють свою згоду або незгоду з обговорюваних проблем. Обмінюються
думками, оцінюючи свої набуті знання і досвід зі знаннями і досвідом інших студентів.
Формування умінь критичного мислення відбувається поряд з формуванням
комунікативних умінь в процесі навчання усіх аспектів мови. Навчаючи іноземної мови
необхідно націлювати студентів на критичне сприйняття інформації при читанні,
аудіюванні, говорінні і письмі. При читанні і аудіюванні викладач повинен мотивувати
студентів прогнозувати, оцінювати думки і позицію автора, порівнювати зі своїми
думками, вибирати головне, робити висновки. Для формування умінь критично
оцінювати інформацію студентам можна запропонувати наступні завдання: прочитайте
статтю і знайдіть аргументи «for» і «against»; дайте аргументи «за» і «проти» даного
рішення проблеми; знайдіть позитивні і негативні сторони ситуації; обговоріть в парах
або міні-групах, як можна вирішити проблему; обговоріть способи вирішення
проблеми, які вам вдалося знайти, і дайте їм свою оцінку.
Процес формування і розвитку критичного мислення складний. Він вимагає
великих зусиль, як з боку викладача, так і студентів. Застосування описаних вище
стратегій, прийомів і завдань на заняттях іноземної мови підготують студентів до
усвідомленого сприйняття інформації, навчать обробляти матеріал, застосовуючи
аналітичні методи, сформують навички критично оцінювати нову інформацію і
знаходити їй потрібне застосування. Всі ці вміння і навички є важливими складовими
професійної компетенції майбутніх випускників. Таким чином, розвиток критичного
мислення у студентів немовного закладу вищої освіти на заняттях з іноземної мови
сприяє не тільки формуванню комунікативної компетенції, а й розширенню розумових
компетенцій для ефективного вирішення соціальних, наукових і практичних проблем.
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ACCOUNTING FOR THE NATIONAL METHODOLOGICAL
COMPONENTS IN SL TEACHING
With the development of mass communication and the expansion of international
economic and cultural relations, the late 1900s witnessed the development of
communicatively-oriented method of foreign languages teaching as a means of
communication in everyday situations. Among the main principles of this method are the
principles of functionality and situationality, which consist in the promptness to use a foreign
language as an instrument of speech and thought activity and in the ability to reproduce
communicative reality.
These principles are aimed at the formation of language competence: text-forming
(discursive) competence - the ability to create texts of different types, as well as the
knowledge of differences in the strategies for generating texts in the native tongue and a
foreign language; communicative competence - the ability to project on the speech of the
possibility on the part of the recipient of information to display content; extra-linguistic
competence - knowledge of the culture of the language under study; strategic competence;
social competence; informational competence - acquisition of the subject matter of the
communication. All these competencies are interrelated and constitute a single, integrated
competence of transcultural communication. The definition of these components is of great
importance for foreign language teaching, because they determine the main directions in
setting learning goals and in determining the degrees (levels and thresholds) in teaching.
Due to the acquisition of informational competence, the students develop informative
frames – the sets of necessary concepts to describe a particular situation.
Social competence is achieved under the conditions of an authentic process, which
involves not only the use of “material taken from life” in the classroom, but also the creation
of conditions for natural educational communication that would allow a sort of a rehearsal of
the real use of the language. This competency manifests itself in all areas of life and the
student’s ability to navigate in various situations is dependent on how it is formed.
To ensure appropriate communicative training, on the one hand, and to maintain the
authenticity of the speech situation, on the other hand, a number of training tasks have been
developed, in particular tasks involving "informational inequality" of the participants: a)
students receive almost identical drawings with differences that need to be identified by using
questions about the differences; b) students have various evidence that needs to be gathered
together and juxtaposed; c) one student has information that others need to get to know; d)
students have different views on the problem, but it is necessary to develop a common
opinion etc.
In addition, it is useful to use communicative games that rely on a methodological
ranking technique. They should be created on the basis of different information from different
students and provide for grouping or selection of acceptable options. The exclusion of the
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superfluous, the conjecture, the finding of the similar and the different, the classification, the
conclusion, and analogous teaching methods can become the basis of such problematic tasks.
Strategic competence can be characterized as the ability to use strategies in various
fields of human activity, that is, to overcome difficulties and achieve maximum effectiveness
in its implementation. Strategic competence in learning is the ability to overcome various
learning problems. Strategic competence in communication is one of the most important
factors in language acquisition [1, p. 17].
It is known that the teaching technologies and behavior in the classroom, to which
foreign students are accustomed to at home, for example, the Chinese, differ from those
adopted in Ukraine, and in particular, at the preparatory department, which also has the
specifics of its own.
Besides, while teaching Ukrainian or Russian to foreign students at the preparatory
department, it is necessary to take into account the peculiarities of the national culture of
Ukraine and the national culture of the students. A special role is played here by the cultural
aspect of the semantics of the texts of Ukrainian culture, primarily “code words” and “code
texts”.
The strategic competence of the speech personality includes a number of components,
such as the ability to communicate, to learn languages, and, in accordance with various types
of strategies, it is possible to distinguish compensatory, discursive, and also educational
strategic competence.
During auditoria acquisition of Russian as the SL, pedagogical interference is
especially strong at the initial stage, when the learning skills corresponding to the expected
technology are not yet acquired, and the use of previous educational experience does not
produce the expected results. There is a negative moment of unfulfilled methodological
expectations, which must be warned [2, p. 133].
As the main directions of accounting for the national methodological components, the
following can be proposed:
a) the study of national and methodological traditions of each contingent, the
consideration of methodological expectations;
b) identification of the strategic repertoire and strategic priorities of students of the
preparatory department;
c) the ratio of the initial strategic competence of each student with the basic
technology of teaching at the faculty;
d) adaptation of the strategic competence of the teacher with the needs of the
student;
e) the identification of the absent, but necessary strategies for learning and
communication;
f) mitigating national-methodological interference by conducting a preliminary
conversation (with translation into the mother tongue) with a previous explanation of the
teaching technology;
g) psychological preparation of students to change the learning strategy by
evaluating the use of the most creative and effective strategies, new means of implementing
educational activities and communication.
The initial strategic competence includes not only a set of strategies of a speech
personality, but also the ability to use them, which is determined by a complex set of various
factors, such as the specificity of the national mentality, in particular national, linguistic and
methodical traditions of school and university education, as well as features of national
culture of speech behavior.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Сучасні освітні дистанційні технології, інформаційні ресурси
виконують
важливу роль в процесі вивчення іноземної мови та збагачують знання студентів і
заохочують до вивчення дисципліни.
Одним із домінантних факторів при вивченні іноземної мови є мотивація
студентів, можливість проходження практики, стажування та навчання в інших країнах
Євросоюзу.
Перш ніж розпочати вивчення дисципліни – іноземна мова за професійним
спрямуванням, викладач повинен оцінити рівень володіння іноземною мовою після
школи, ліцею, технікуму. Під час проведення занять викладач має змогу підготувати
завдання за професійним спрямуванням для студентів з різним рівнем володіння
іноземною мовою.
Деякі студенти не володіють необхідними навичками та знаннями з загального
курсу іноземної мови, що в подальшому ускладнює процес засвоєння професійної
лексики, граматики, текстів за фахом. Необхідно приділити увагу вивченню та
повторенню загального курсу іноземної мови, в залежності від рівня студентів.
Опрацювання загального курсу може виконуватися самостійно під дистанційним
керівництвом викладача, або у вигляді – консультацій, що сприяє більш якісному
вивченню іноземної мови за професійним спрямуванням.
Створення спеціальної методичної літератури є необхідним чинником для
розвитку мовних умінь, знань та навичок, якими має володіти студент до початку
вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.
Іноземна мова за професійним спрямуванням - структурна дисципліна.
Необхідною складовою у процесі вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням є визначення певної кількості лексичних одиниць, які мають бути
засвоєні студентами. Важливим блоком є лексичний мінімум, який слід розділити по
темах відповідно до робочої програми дисципліни та супроводжувати тренувальними
вправами для засвоєння лексики. Рекомендовано вивчати нову лексику на рівні
лексичних одиниць, потім – на рівні словосполучень, речень, текстів.
Підбір та адаптування текстів за фахом, у яких використовується нова лексика,
є чинником перевірки студентів. Необхідно спонукати студентів до використання її в
усному та письмовому мовленні.
Робоча програма дисципліни передбачає підготовку студентами повідомлень за
фахом, також мають бути запропоновані теми для доповідей та для письмових робіт,
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після перевірки яких викладач зможе об’єктивно оцінити рівень засвоєння нового
лексичного матеріалу і дати об’єктивну оцінку знань та умінь студентів.
Використання схем, таблиць, презентацій необхідно для якісного засвоєння
нового навчального матеріалу. Візуальне сприйняття начального процесу (особливо
презентація) є важливим аспектом в процесі навчання. Особливу роль відіграє
вживання лексичних одиниць, словоформ, речень, які повинні вивчатися у контексті.
Це дає змогу студентам порівнювати та асоціювати вивчену лексику з певним
контекстом, в якому вони використовувалися і краще їх запам’ятовували.
Таким чином, вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
передбачає розвиток різних мовленнєвих компетенцій. Адаптування фахових текстів з
іншомовних ресурсів, визначення та вивчення лексичного мінімуму, яким мають
володіти студенти, є невід’ємною складовою в процесі підготовки до занять викладача
іноземних мов. Створення спеціальної методичної літератури з загального курсу
іноземної мови відіграє важливу роль у випадку, коли рівень володіння іноземною
мовою не є достатнім для якісного опанування навчального матеріалу за фахом.
Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все
потребують від нього бути активним учасником усіх глобальних процесів, тобто бути
плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні комунікативні
спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій
формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої
діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути
спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все
це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), що вільно володіють
іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює
необхідність вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
Література:
1. Гуржiй А.М. Iнформацiйнiтехнологiiв освiтi /Проблеми освiти: наук. метод. зб. - К.:
IЗМН, 1998.- Вип.II.- С. 5-11
2. Коновалова Л. Формувати фахову компетентність разом із життєвою. // Іноземні
мови в навчальних закладах. – 2011. – №1. – c. 42-47.
3. Олійник В.В. Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації
педагогічних працівників. – К.: ЦІППО, 1999. – 14 с.
4. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.: Русский язык, 1989. - 277 с.
5. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат //Иностр. яз. в
школе. – 2000. – № 2. – С. 3-10.
6. Скалкін В.Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення / В.Л. Скалкін. –
К.: Радянська школа, 1978. – 128 с.
7. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих
навичок і вмінь// Іноземні мови. - 1999. - №3. - С.3.
8. Скуратівська М.О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій
школі України // Університет економіки та права «Крок», Київ
9. Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку для делового общения :
учеб. пособие / О.Б. Тарнопольский, С.П. Кожушко. – К. :Ленвіт, 2004. – С. 60-65.

155

Карасюк Сарра-Марія
Київський медичний університет
м.Київ, Україна
miss.sarkar@icloud.com
Кірик Т.В.
Київський медичний університет
м.Київ, Україна
Онкович А.Д.
Київський національний університет культури і мистецтв
E-mail: ioj@ukr.net
INSTAGRAM ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МЕДИЧНОЇ БЛОГОДИДАКТИКИ
Ми живемо у світі, де інформаційні технології та засоби масової інформації
відіграють неабияку роль у нашому житті. Відтак сучасному фахівцеві слід постійно
дбати про розвиток своєї медіа-інформаційної грамотності, особливо – в галузі
професійної діяльності. Відомо, що періодичні видання, інтернет-джерела становлять
значний галузевий інтерес для фахівців, можуть бути неймовірно корисними для
додаткового навчання студентів, для підвищення рівня професійної компетентності. Їх
доцільно рекомендувати до використання у навчальному процесі й для самоосвіти,
вони надзвичайно ефективні у підвищенні рівня фахової компетентності впродовж
життя. Серед медіаджерел, котрі особливо привабливі для сучасної молоді, - соціальна
мережа Instagram, котра дозволяє ділитися з користувачами своїми фотографіями та
відео, обробляти їх за допомогою різних ефектів і фільтрів. Цей сервіс був запущений
2010 року Кевіном Сістромом і Майком Крігером. У 2012 році цю соцмережу купила
компанія Facebook, після чого почався її активний розвиток. Нині Instagram –
безкоштовний додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами
соціальної мережі. Його початковий формат був набагато простішим, ніж той, який ми
можемо бачити сьогодні. Функціональність цієї соцмережі наразі значно розширена і
продовжує зростати. Споживачі медіапростору вважають Іnstagram по-справжньому
«розумним» сервісом. Нам ця мережа цікава з позицій медіаосвітніх технологій.
Останнє велике оновлення Instagram принесло цій соцмережі нову функцію, що
дозволяє безпосередньо обмінюватися повідомленнями. Крім цього, додаток
автоматично виділяє посилання. Попри величезну популярність мережі, у неї досі
немає повноцінної веб-версії, якою було б зручно користуватися з ПК. Сайт
розрахований на мобільні пристрої. Коли йдеться про повідомлення в Instagram,
частіше мається на увазі додавання коментарів до постів. Ця можливість реалізована у
веб-версії. Коментування – не єдиний спосіб обмінюватися контентом в Instagram. У
мобільній версії реалізована можливість обміну особистими повідомленнями, проте в
комп’ютерній версії така можливість відсутня. Щоб отримати можливість
користуватися усіма функціями соціальної мережі, треба встановити на ПК офіційний
додаток Instagram. Як показує наш досвід, матеріали сайту Instagram користуються
популярністю у майбутніх працівників сфери охорони здоров’я, що й спонукало нас
розглянути цю мережу з позицій медичної блогодидактики як одну з медіа освітніх
технологій.
Представляємо Топ 5 цікавих та корисних сторінок для студентів-медиків в
Instagram.
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I.
Instagram: @uamed1- цю сторінку ведуть наші українські спеціалісти, на ній
завдяки світлинам можна дізнатися про медичні виставки, цікаві події у сфері
медицини, а також там наочно можна побачити ознаки тих чи інших захворювань,
дізнатися, що їх спричинило та як ці хвороби можна вилікувати. Також там можна
«познайомитись» із видатними спеціалістами у сфері медицини України.
II.
Instagram: _vmede – веде цю сторінку дівчина, студентка медичного
університету. На її світлинах можна знайти яскраві, чітко і дуже гарно написані
конспекти з курсу анатомії.
III.
Instagram: doctors_official – це сторінка лікарів з усього світу, на якій вони
розповідають про незвичні випадки та захворювання, з якими зустрічаються під час
своєї практичної роботи, тим самим повідомляють важливу й актуальну інформацію.
IV.
Instagram: physicianscommittee - це сторінка комітету, який пропагує
профілактичну медицину та заохочує більш високі стандарти для фахових досліджень.
V.
Instagram: doctor.mike –доктор Майк використовує свою сторінку для того, щоб
дати потенційним клієнтам змогу зв’язатися з ним на особистому рівні. Він ділиться
чіткими та професійними фотографіями, що дають змогу іншим побачити усі аспекти
життя лікаря.
Зауважимо принагідно, що англомовна блогосфера пропонує широкий вибір цікавих
медичних блогів, які варіюються від особистих до інформативних. Завжди в мережі
можна знайти блог, який буде цікавим саме вам, незалежно від того, ви студент
медичного ЗВО чи успішний спеціаліст, вас цікавлять загальні теми чи конкретна
вузька спеціальність.
Нове поняття «медична блогодидактика» з’явилося в освітньому просторі зовсім
недавно, - торік, завдяки студентам-першокурсникам Київського медичного
університету, котрі сумлінно поставилися до пропозицій викладачів курсу «Українська
мова за професійним спрямуванням» знайти й представити товаришам по групі
періодичні видання з майбутнього фаху, звернути увагу на фахову мову видань. Проте
студенти цим не обмежилися, а представили низку інших медіаджерел за професійною
ознакою. Це спонукало нас ввести у науково-освітній обіг і нові поняття –
«Фармацевтична блогодидактика» і «Стоматологічна блогодидактика». Вперше про
них було заявлено 19 листопада 2019 року під час доповіді Г.В.Онкович на ХІУ
Міжнародній науково-практичній конференції „Вища освіта України у контексті
інтеграції до європейського освітнього простору”, присвяченій актуальним проблемам і
перспективам розвитку вищої освіти в Україні. І вже невдовзі в мережі Фейсбук
з’явилися
нові
сторінки:
«Медична
блогодидактика»,
«Фармацевтична
блогодидактика», «Стоматологічна блогодидактика», котрі поступово наповнюються
різними професійно-орієнтованими матеріалами.
Висновок. Соцмережу Instagram можна успішно використовувати для розвитку
фахового мовлення студентів на заняттях з мови за професійним спрямуванням - як
української, так і англійської.
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ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професійна спрямованість у навчанні діалогічного мовлення передбачає
оволодіння іноземними студентами умінь та навичок вести діалог за темами
спеціальності у професійно орієнтованих ситуаціях з використанням спеціальної
лексики. Діалогічне мовлення виступає, з одного боку, як мета навчання, з іншого ж
боку, воно є засобом формування та розвитку вмінь і навичок усного спілкування. Як
відомо, говоріння як вид мовленнєвої діяльності існує у діалогічній та монологічній
формах, що тісно взаємопов’язані між собою. Основними характеристиками
професійно спрямованого діалогу є ініціативність, реакційність, виразність і
спрямованість мовлення, логічний взаємозв'язок і взаємозумовленість реплік діалогу,
спонтанність мовлення і відповідність комунікативного поводження сфері, ситуації і
комунікативному наміру партнера. Розуміння професійно орієнтованого діалогічного
мовлення як способу регулювання діяльності дозволяє говорити про його якості, що
забезпечують здатність ефективно впливати на об'єкт, як про мету навчання.
Проблеми психологічного обґрунтування процесу навчання професійного
мовлення студентів-нефілологів ми ставили й вирішували, вивчаючи праці
Л.Виготського, І. Дроздової, О.Леонтьєва, І.Зимньої, М.Жинкіна, П.М'ясоїда,
С.Рубінштейна, І.Синиці, Л.Столяренко та ін. Розгляд моделей породження
мовленнєвого висловлювання, як усного так і писемного, у професійних ситуаціях,
виділення груп навичок, актуальних для процесу навчання української / російської
мови як засобу професійного спілкування, зазначення важливості зіставного аналізу
психологічної структури мовленнєвої дії на різних мовах (для попередження можливих
явищ інтерференції) і вичленення в цій структурі універсальних компонентів – ось
далеко не повний перелік проблем, що мають провідне значення для методики
навчання діалогічного професійного мовлення іноземних студентів.
У наукових розвідках стосовно проблеми формування професійної мовленнєвої
діяльності нам вважається раціональним застосовувати діалектичний метод сходження
від абстрактного до конкретного: від загального поняття діяльності до пізнавальної
діяльності, від мовленнєвої діяльності до структурних рівнів пізнавальної діяльності і
до аналізу співвідношення структурних рівнів та мовних засобів, що застосовуються в
їхніх межах. Доцільно застосовувати поняття діалогічності.
Величезний дослідницький матеріал, присвячений діалогу, свідчить про
складність і багатоаспектність цього явища, адже саме діалог є конкретним втіленням
мови в його специфічних засобах: як форма мовленнєвого спілкування, сфера
виявлення мовленнєвої діяльності людини і як форма існування мови. У першому
випадку аналізується мовленнєва структура, що виникає у процесі говоріння,
здійснення діалогічного мовлення, у другому – дослідник має справу із з'ясуванням
умов породження і протікання цього мовлення, у третьому випадку проблеми діалогу
опиняються у колі питань, пов'язаних із вивченням мови як засобу професійного
спілкування і суспільної функції мови взагалі.
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Як уже зазначалося, зовнішнє мовлення містить усне – діалогічне і монологічне, а
також писемне. Діалог – це безпосереднє спілкування двох або кількох людей.
Діалогічне мовлення – мовлення підтримувальне; співрозмовник ставить у процесі його
відтворення уточнювальні питання, подає репліки, може допомогти закінчити думку
або переорієнтувати її [6, с.200]. Різновидом діалогічного спілкування є бесіда, у
процесі якої діалог набуває тематичної спрямованості. Значення ж самого діалогу у
вирішенні проблем розуміння і комунікації виявили ще герменевтики. М.Бахтін
застосовував принцип діалогічності для дослідження словесної творчості. Однак
М.Бахтін вважав діалогічними за своєю сутністю лише гуманітарні науки [1, с.363].
Можна зауважити, що пізнавальна діяльність незалежно від об'єкта або предмета
може мати і діалогічний характер. Сутність цього діалогічного характеру полягає в
тому, що в рамках індивідуального пізнання суб'єкт веде постійний внутрішній діалог
із суспільством як системою попередніх знань, засобів і методів, панівної наукової
парадигми, стандартів і всього соціокультурного фону. Діалогічність виявляється не
лише у змісті знання, а перш за все у самому пізнавальному механізмі, у розчленуванні
пізнавальної діяльності на два взаємодіючих рівні, один з яких (керуючий) найбільш
являє собою переформульовані методологічні знання, уже накопичені наукою; інший
же (предметний) є значною мірою індивідуальним пізнанням суб'єкта. Діалогічність
мовленнєвої діяльності в рамках цих рівнів виявляється в її питально-відповідній
формі. Е. Палихата зазначає, що усна форма мовленнєвої діяльності, наразі й
діалогічного мовлення має наступні характеристики: а) багатство інтонаційного
оформлення; б) велика частина паралінгвістичної інформації (міміка, жести); в) певний
темп, інакше буде втрачено тимчасовий зв'язок із ситуацією; г) високий ступінь
автоматизованості, на чому базується темп; ґ) контактність із співрозмовником; д)
специфічний набір мовленнєвих засобів і своєрідна структура; е) лінійність у часі,
оскільки не можна повернутися до будь-якого відрізка мовлення [5, с.71-77].
Сучасні дослідження діалогу неможливі без урахування цілої низки
позамовленнєвих чинників, що важливі для мовлення взагалі, професійного – зокрема:
мети і предмета висловлювання, ступеня підготовленості мовців, стосунків між
співрозмовниками і їхнього ставлення до висловленого, конкретної ситуації
спілкування. Характер діалогічного мовлення визначається дією всіх цих чинників у
сукупності, і в результаті конкретного виявлення кожного з них створюється діалог
певної структури. Зрозуміло, що значення професійних умов і найближча професійна
ситуація спілкування визначає структуру висловлювання, відбиваючи характер
діалогічної поведінки співрозмовників.
Існує також значна кількість чинників, що впливають на успішність аудіювання й
говоріння у процесі повсякденної ділової комунікації. Впливає швидкість подання
мовленнєвих повідомлень (сприятливою умовою є збігання темпу мовлення мовців),
тривалість пред'явлення, його кратність, спрямованість уваги. Значимим чинником є
наявність або відсутність візуальної опори, її наявність полегшує прийом
повідомлення, звертання, інформації, оскільки зоровий канал має більшу пропускну
здатність, ніж слуховий.
Поле, що окреслює сферу професійного спілкування, вельми широке, може бути
подано тематичними блоками. Студенти-іноземці залучені до достатньо активного і
багатопланового спілкування з різних аспектів за фахом їхньої майбутньої професії.
Позитивним у такому випадку є і те, що студенти звикають до професіоналізмів та
термінології.
Як ми вже зазначали, спілкування здійснюється головним чином у діалогічній
формі. Перевага цієї форми комунікації полягає в тому, що іноземний студент, беручи
участь в діалозі, має можливість перепитати, попросити повторити або повернутися до
сказаного раніше. У процесі аудіювання об'єктом рецепції є мовленнєві сигнали. Щоб
зрозуміти всю послідовність речень, з яких складається дискурс, що сприймається,
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необхідно їх повністю утримувати в пам'яті. І навпаки, чим довше, тим складніше і
важче це зробити. При цьому пам'ятаємо, що обсяг оперативної пам' яті обмежений.
Усна мовленнєва діяльність більш, ніж інші види мовленнєвої діяльності
(читання, письмо), пов'язана з психічним станом мовця, з його ставленням до цієї
діяльності, з його готовністю, бажанням вступити в спілкування з професійною метою.
Дослідники визнають особливу важливість суб'єктивного, особистісного чинників у
навчанні мовлення, і, в першу чергу, позитивної валентності. Дослідження такої
валентності залежить від багатьох умов, серед яких насамперед слід підкреслити зняття
психологічного бар'єра, створення сприятливих для спілкування обставин у спілкуванні
на теми з фаху, наявність інтересу й мотивації, питання підкріплення, попередження
мовних і мовленнєвих помилок у процесі діалогічного професійного мовлення. Рівень
володіння іноземних студентів фаховими знаннями безпосередньо пов’язаний з
набуттям майбутніми інженерами умінь професійно спрямованого діалогічного
мовлення.
Для вміння вести ефективний діалог важливо знати граматичні структури, що
необхідні для форування думки та розуміння широкого кола діалогів у професійній
сфері, значну кількість лексичних одиниць, зокрема термінологічних, що вживаються у
професійному спілкуванні.
Навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців української / російської мови
розглядається як багатоетапний процес. Його основи іноземні студенти набувають на
початковому етапі навчання мови. Сформовані діалогічні уміння підлягають
подальшому розвитку та вдосконаленню на основному та завершальному етапах
навчання мови.
Практичний досвід роботи з іноземними студентами свідчить, що у студентівіноземців 1 курсу певною мірою вже сформовано навички діалогічного мовлення.
Проте в них ще не склалися навички дійсно комунікативного спілкування: діалог
зазвичай зводиться до питально-відповідної форми, репліки однотипні за своєю
структурою, не відображено лінгвістичних особливостей діалогічного мовлення –
еліптичності речень, наявності вигуків, вставних конструкцій; студенти на цьому етапі
недостатньо вміють підтримувати діалог, не володіють формулами мовленнєвого
етикету. Тим більше великих труднощів зазнає спілкування на професійні теми. На 1
курсі в процесі навчання діалогічного мовлення іноземні студенти ще лише
накопичують навчально-професійний досвід на матеріалі прочитаних або почутих
текстів за фахом.
Подальше навчання спрямовано на формування вмінь предметно-професійного
спілкування, що передбачає набуття навичок у студентів стосовно створення власних
висловлювань у межах заданих тем, підтримки обговорення проблем, пов’язаних із
специфікою транспортних систем, організації і управління на транспорті, регулювання
дорожнього руху тощо. Навчання діалогічного мовлення має на меті розвивати вміння
професійного спілкування. Іноземні студенти повинні вміти вести непідготовлений
діалог на професійні теми, використовувати в діалозі аргументи, що підтверджують
правильність висловлювання, вміти відстоювати свою точку зору. Майбутні інженери
також повинні брати активну участь у бесіді або дискусії на професійні теми, зокрема
спілкуватися з двома-трьома співрозмовниками. Дискусія є двостороннім процесом, у
результаті якого відбувається обмін не фразами, реченнями і текстами, а мовленнєвими
актами і дискурсами, що взаємодіють між собою. Успішність і результативність
професійно орієнтованої дискусії залежить від правильності мовного оформлення,
логічності викладення думок, відповідності змісту висловлювання професійній
ситуації, різноманітності структур, що використовуються. Щоб вести дискусію
невимушено, в дію повинно бути введено мовленнєвий механізм, що складається з
механізмів оперування й механізмів оформлення. На обидва механізми у процесі
навчання іноземних студентів старших курсів професійно орієнтованої дискусії
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впливають психолінгвістичні чинники.
Під час навчання української / російської мови лише утворюється база для
вузькопрофесійного спілкування, але складається вона на основі формування навичок
спілкування на теми, пов’язані з майбутньою професією. Цей аспект, на наш погляд, є
ключовим у процесі професійно орієнтованого навчання української / російської мови
як іноземної майбутніх інженерів, зокрема – діалогічного професійного мовлення.
Для більш ефективного формування діалогічного професійного мовлення
студентів-іноземців нами виокремлено типи діалогів, що є найбільш функціональними
у професійній діяльності майбутнього інженера і тому необхідні для оволодіння у
технічному ЗВО: діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін враженнями,
діалог-обговорення. Наприклад, діалог-розпитування, в якому відповідна репліка
підпорядкована питанню й обумовлюється ним, реалізується з метою обміну
інформацією на певну тему.
Специфіка навчання професійного діалогічного мовлення полягає передусім у
тісному взаємозв’язку понять «професійна спрямованість» та «діалогічне мовлення».
Навчальна діяльність на базі професійно орієнтованого тексту – основа формування
навичок та вмінь побудови висловлювань, оскільки робота з навчальним текстом за
спеціальністю допомагає створити реальну ситуацію навчально-професійного
спілкування, зокрема в діалогічному мовленні [2]. Професійно-комунікативні здібності
є наслідком постійного розвитку й удосконалення специфічних (інтелектуальних,
креативних, сенсомоторних тощо) часткових здібностей для підготовки до професійної
діяльності, що зумовлено сферою виробничо-ділового спілкування іноземних громадян
у майбутньому. Для здійснення досконалої мовленнєвої комунікації слід спиратися на
пам’ять і увагу, без яких професійна діяльність майбутніх випускників технічних
закладів вищої освіти стає принципово неможливою.
Таким чином, формування навичок вести діалог на професійні теми є однією з
основних цілей навчання професійного мовлення іноземних студентів у процесі мовної
підготовки. Психолінгвістичні чинники, що слід враховувати, надзвичайно важливі у
процесі навчання діалогічного професійного мовлення. Засвоєння студентамиіноземцями мови спеціальності як невід’ємного складника функціональної компетенції
є запорукою успішного навчання професійно орієнтованого спілкування взагалі та
набуття навичок говоріння у діалогічному професійному мовленні зокрема.
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В останні роки вимоги до професійної підготовки випускників зросли. Сьогодні
Україна все впевненіше входить у світове співтовариство, стає активним фінансовим,
торгівельним, промисловим та науковим партнером.
У зв'язку з цим, принцип професійної спрямованості набуває особливої
значущості та пріоритетності, тому треба домагатися певного рівня сформованості
умінь професійного мовлення, достатнього і необхідного для успішного здійснення
професійної діяльності. Вміння професійного мовлення слугуватимуть базою для
подальшої самоосвіти та самовдосконалення в обраній студентами професії.
Володіння іноземною мовою на рівні, достатньому для професійного
спілкування в професійній сфері, є однією з вимог сучасного суспільства до молодих
спеціалістів і виступає обов'язковим компонентом їх професійної підготовки. Тому
метою професійно-орієнтованого навчання англійської мови є формування у студентів
комунікативних компетенцій по використанню отриманих знань стосовно своєї
професії.
Проведені дослідження педагогічної роботи показують, що навчання англійської
мови сьогодні неможливо без інноваційної складової. Традиційне навчання
професійно-орієнтованого англійської мови орієнтоване на читання, розуміння і
переклад спеціальних текстів, включаючи вивчення граматичних особливостей
наукового стилю. В даний час акцент перемістився на розвиток навичок і умінь усній
комунікації. Усне мовлення містить в собі слухання і читання, розуміння і
репродуктивне відтворення прослуханого або прочитаного як в усній (діалогічного або
монологічного), так і в письмовій формі.
В якості основного завдання сучасного етапу викладання професійноорієнтованої англійської мови є створення методик, інтегруючих інтерактивні підходи
до навчання і їх переваги для вирішення основної проблеми викладання професійноорієнтованої англійської мови - іншомовного спілкування в професійних ситуаціях.
Професійно-орієнтоване навчання англійської мови зародилося як наукова
дисципліна в 1960-х роках за кордоном. В даний час, професійно-орієнтоване навчання
англійської мови стало типом освітньої послуги, без якої навчання студентів не є
можливим. Під професійно-орієнтованим навчанням розуміється таке навчання, яке
засноване на обліку потреб майбутніх випускників до вивчення іноземних мов, що
диктуються особливостями майбутньої професії або навчальної спеціальності, які в
свою чергу, вимагають його вивчення. У цьому його відмінність від навчання мови для
загальноосвітніх цілей.
Аналізуючи поняття мети професійно-орієнтованого навчання іноземної мови,
слід зазначити мультикомпонентність і неоднозначність даного поняття. Виділяють
наступні компоненти мети: освітній, виховний, розвивальний і практичний. Для
реалізації освітніх цілей передбачається придбання студентами певного обсягу
лінгвістичних знань, пов'язаних з обраною сферою майбутньої професійної діяльності,
а також країнознавчої інформації.
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У плані досягнення виховних цілей процес оволодіння іноземною мовою і
володіння ним є дієвим фактором соціально-економічного, науково-технічного і
загальнокультурного прогресу суспільства. Він передбачає виховання поваги до інших
народів і культур, загальної культури міжособистісного спілкування, пізнавальної
активності, прагнення до самоосвіти, мотивації, тобто усвідомленого ставлення до
оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, пізнання і самовдосконалення, а
також естетичного сприйняття і художнього смаку.
Досягнення розвиваючих цілей, що відповідає сучасним вимогам, означає
гармонійний психічний розвиток особистості студента в цілому, що передбачає
розвиток мислення, психічних функцій, мовних комунікативних здібностей,
інтелектуальної активності, мовних, пізнавальних та творчих здібностей студента.
Найбільш важливим компонентом категорії мети є практичний. Специфіка
підготовки студентів полягає в досягненні такого рівня спілкування іноземною мовою,
який дозволить використовувати його не тільки в професійній діяльності, а й для
задоволення пізнавальних інтересів та подальшої самоосвіти. Згідно з вимогами
програми, випускники повинні володіти комунікативною компетенцією і її складовими,
необхідними для кваліфікованої інформаційної та творчої діяльності в різних сферах і
ситуаціях ділового партнерства. Таким чином, практичною метою навчання іноземної
мови є «придбання студентами комунікативної компетенції, рівень якої дозволяє
використовувати іноземних мов практично, як у професійній діяльності, та і для цілей
самоосвіти».
Ключовим методом в навчанні професійно-орієнтованого англійської мови є
комунікативний метод, в основі якого лежить уявлення про те, що мова служить для
спілкування, отже, метою навчання іноземних мов є комунікативна компетенція.
Професійна спрямованість навчання іноземної мови дає майбутньому фахівцю
можливість застосування мов не тільки як засобу отримання інформації, але і як засобу
спілкування. Таким чином, процес навчання іноземних мов повинен бути професійноорієнтованим, тому що мета такого навчання - формування професійної іншомовної
комунікативної компетентності, що дозволяє студентам професійно спілкуватися в
різних комунікативних ситуаціях.
У комунікативному навчанні ситуації використовуються всіх стадіях освоєння
матеріалу. На заняттях навчально-мовні ситуації покликані виконувати дві основні
функції: стимулюючу і навчальну. Дуже важливо забезпечити змістовність
висловлювань тією мовою, що вивчається, і виключити висловлювання, які не пов'язані
з дійсністю та не відповідають їй. Мовні ситуації сприяють також закріпленню
лексичних одиниць і граматичних структур.
Професійно-орієнтоване навчання неможливо без навчання спеціальної лексики,
яка грає в даному процесі істотну роль. Дослідження процесу навчання лексиці
дозволило виділити принципи навчання професійно-орієнтованої лексики. До них
відносяться:
- дидактичні (принцип наочності, принцип міжпредметних інтеграції, принцип
свідомості);
- лінгвістичні (принцип мінімізації мови, принцип концентризму), психологічні
(принцип поетапності у формуванні лексичних навичок і умінь);
- методичні принципи (принцип навчання лексиці в різних видах мовленнєвої
діяльності, принцип диференційованого підходу в залежності від мети засвоєння
лексики, принцип професійної спрямованості навчання, принцип взаємонавчання).
Останній принцип є характерним для навчання професійно-орієнтованої
лексики, оскільки в деяких ситуаціях студенти краще володіють предметом своєї
спеціальності і можуть коригувати викладача. Всі вищеназвані принципи
взаємопов'язані і доповнюють один одного.
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У професійно-орієнтованому навчанні лексиці основною одиницею навчання, як
правило, є аудіо, відео і друкований текст. Ретельний відбір текстів є обов'язковою
умовою ефективності навчання.
Перехід на нові стандарти освіти і недостатня кількість навчальних годин, що
відводяться на іноземну мову, вимагають особливої уваги до організації самостійної
роботи при навчанні іноземної мови. Самостійна робота студентів з іноземної мови - це
вид навчальної діяльності, при якій студенти з певною часткою самостійності, а при
необхідності, при частковому керівництві викладача виконують різного роду завдання,
докладаючи необхідні для цього розумові зусилля і проявляючи навички
самоконтролю. У програмі з навчання іноземних мов визначена мета: підвести
студентів до самостійного читання оригінальних текстів за фахом. Читаючи і
переглядаючи тексти, ставлячи питання і відповідаючи на них, роблячи різні види
вправ, студенти вчаться отримувати необхідну інформацію. Кожен текст включає
також серію вправ, спрямованих на розвиток навичок реферування та анотування
тексту.
Роль викладача в організації самостійної роботи визначається конкретними
завданнями, які розв'язуються студентами в залежності від етапу навчання, рівня
самостійної роботи та індивідуальних особливостей учнів. На початковому етапі
викладач виступає джерелом інформації. Надалі це найчастіше організатор студентів,
який здійснює контроль якості виконання навчальних завдань, аналізує підсумки
групової та індивідуальної роботи. Пізнавальна діяльність студентів в процесі
виконання самостійної роботи вимагає від них активності і є однією зі складових
залучення студентів до творчої діяльності.
У сучасних умовах швидкого розвитку науки, стрімкого оновлення інформації
неможливо навчити людину на все життя; важливо закласти в неї основи мовних знань,
розвинути інтерес до їх накопичення і до безперервної самоосвіти. Одна з цілей, яку
ставить перед собою викладач - сформувати особистість учня, майбутнього фахівця,
здатного до саморегуляції в сфері безперервної освіти, а, отже, виникає питання про
якість професійної підготовки студентів. В реальній професійній діяльності фахівець
постійно стикається з різними проблемами, його завдання - безпосередньо реагувати на
них і самостійно їх вирішувати. Саме цьому і потрібно навчити учня за час навчання,
зробивши наголос на перенесення акценту з навчальної діяльності викладача на
пізнавальну діяльність учня.
Таким чином, основна ідея подібного підходу до навчання іноземних мов,
полягає в тому, щоб перенести акцент з усякого роду вправ на активну розумову
діяльність учнів, де роль викладача - це роль помічника, здатного підібрати методи і
технології навчання, що сприяють особистісному і професійному зростанню.
Основними методичними принципами організації процесу навчання професійноорієнтованого англійської мови є такі інтегративні принципи: принцип практикоорієнтованого контекстного навчання, особистісно-орієнтованої спрямованості
навчання, активності вчення, проблемності, комунікативно-ситуативного навчання,
інтерактивної спрямованості навчання, балансу усвідомленого і неусвідомленого у
навчанні, комплексності підходу, принцип колективної взаємодії, рефлексії в навчанні.
Це передбачає використання в процесі навчання таких стратегій, які будуть
стимулювати пізнавальну і комунікативну діяльність студентів, застосовуючи
різноманітні комунікативні технології навчання англійської мови: технологію
комунікативного навчання, інформаційно-комунікаційну технологію, технологію
навчання у співпраці, проектну технологію, ігрову технологію.
Одним з методів, який надає учням можливість самостійно здобувати знання в
процесі вирішення практичних завдань або проблем, для чого потрібні не тільки знання
іноземних мов, а й інтеграція знань з різних предметних областей, є метод проектів.
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Методисти виділяють такі ознаки, що характеризують проектну роботу під час
навчання іноземних мов:
- проектна робота має практичну, професійну орієнтацію та повинна відповідати
інтересам студентів. Повинен бути видний зв'язок теорії і практики. При визначенні
теми студенти орієнтуються на свої власні інтереси.
- проектна робота має конкретну мету. На занятті з іноземної мови мета повинна
бути поставлена таким чином, щоб іноземна мова могла бути використана в
комунікативній формі, усній або письмовій.
- робота над проектом сприяє самостійній діяльності студентів.
- орієнтація на результат, продукт діяльності. Продукт може приймати різну
форму, це або вебсайт, презентація, записана телефонна розмова, виставка, екскурсія,
свято, дискусія, плакат, вікторина, колаж, брошура і т.д.
- Соціальна спрямованість навчального процесу. Для досягнення поставленої
мети студенти повинні працювати спільно, що передбачає розвиток таких соціально
важливих якостей як взаємоповага, тактовність, уміння висловлювати і приймати
критику, необхідно вміти встановлювати і дотримуватися певних правил поведінки,
вирішувати конфліктні ситуації.
- проектна робота сприяє реалізації міжпредметних зв'язків у процесі навчання.
Проектне навчання має великий освітній потенціал, воно мотивує студентів в
отриманні додаткових знань, сприяє розвитку соціальних і ділових компетенцій
(планування, пошук інформації, прийняття рішень, систематизація, спілкування в групі,
дискусії, співпраця, презентація результатів, оцінка і т.д. ). Метод проектів задовольняє
потребу в активному, самостійному, практично орієнтованому навчанні та дає
можливість проявити себе і досягти успіху і більш слабким учням. Так як іноземна
мова використовується в максимально наближених до реальності ситуаціях, в тому
числі, професійно орієнтованих, студенти на практиці бачать доцільність застосування
мов. Використовуючи автентичні джерела з інтернету, вони отримують інформацію про
аспекти, пов'язані з майбутньою професійною діяльністю, не тільки в рамках власної
культури, а й культури країни мови, що вивчається.
Важлива роль також відводиться кейс-методиці, оскільки її використання
призводить до розвитку, оновлення, підвищення інтенсивності та різноманіттю
комунікацій між суб'єктами навчального процесу, так як її характеристикою є
орієнтація на міжособистісну взаємодію, вплив на психічну і соціальну структуру
особистості.
Інноваційними комунікативними методиками також є методики, засновані на
різних формах комунікації з залученням інтерактивних засобів навчання, що включає:
- Методи самонавчання - друковані, аудіо- та відеоматеріали;
педагогічні методи на основі комунікації «один-одному» - електронна пошта,
використання соціальних мереж;
- викладання на базі комунікації «один-багатьох» - аудіо та відеолекції,
електронні лекції;
- навчання на базі комунікації «багато-багатьох» - синхронні аудіографічні,
відео-, аудіо- та комп'ютерні конференції - наприклад, форуми в соціальних мережах,
наприклад, Facebook.
Таким чином, використання запропонованих методів навчання, заснованих на
комунікативній моделі мови, а також розробка цілісної системи навчання мовного
спілкування на професійні теми сприяють формуванню у студентів цілого комплексу
комунікативних і професійно-орієнтованих компетенцій.
В процесі навчання професійно-орієнтованої англійської мови виникає питання
«Чому навчати в першу чергу: професійній лексиці, граматиці або розвивати вміння
монологічного та діалогічного мовлення?». Знання спеціальних термінів і основ
граматики не дає свободи усно-мовного спілкування студентам, така можливість
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з'являється тільки в разі сформованості іншомовної комунікативної компетенції. З
точки зору структури уроку, найбільш прийнятною класифікацією занять з іноземної
мови є та, де закладені елементи процесу навчання. Структурна побудова заняття
залежить від конкретних навчальних завдань, характеру запланованої на занятті
діяльності та взаємодії викладача та студентів. Основними елементами заняття є:
1. Організація і змістовна установка
2. Перевірка глибини і міцності знань
3. Взаємодія викладача і студентів на основі повідомлення - засвоєння нових
знань, навичок і умінь
4. Закріплення вивченого матеріалу і вправи
5. Діагностика міцності засвоєння знань, сформованості навичок і вмінь
6. Інструктаж щодо виконання домашньої або самостійної роботи
На основі викладеного виділяють найбільш актуальні типи уроків для навчання
професійно-орієнтованій англійській мові:
1. Заняття вивчення нового матеріалу (лекція, теоретичне дослідження, кіноурок)
2. Заняття застосування і вдосконалення знань (практичні завдання, твори,
виконання вправ, ділова гра)
3. Заняття узагальнення і систематизації знань (дискусія, конференція, семінар,
ділова гра)
4. Комбіноване заняття (поєднання різних видів занять широким спектром
завдань)
5. Контрольне заняття (тест, усне опитування, письмова робота, залік, вікторина)
Найбільш оптимальним є комбіноване заняття. Воно є найпоширенішим типом,
який включає всі основні елементи, що дозволяє за обмежений часовий відрізок
зробити повноцінний цикл ознайомлення, переробки і закріплення навчального
матеріалу, що допомагає в реалізації інтегрованого міждисциплінарного підходу в
навчанні іноземної мови.
Таким чином, професійно-орієнтоване навчання іноземних мов визнається в
даний час пріоритетним напрямком в оновленні освіти. «Під професійно-орієнтованим
розуміють навчання, засноване на обліку потреб студентів у вивченні іноземних мов,
що диктуються особливостями майбутньої професії або спеціальності, які вимагають
його вивчення».
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ФУНКЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ В НАВЧАННІ
СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Засоби інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) наразі стають невід'ємною частиною педагогічної
системи, виводячи її на новий рівень відкритої навчальної комунікації. Так, у галузі
мовної освіти велика увага приділяється проблемам проектування і впровадження до
педагогічного процесу інтелектуальних навчальних систем і електронних підручників,
що втілюють ідеї інформаційно-комунікативного навчання, дистанційних курсів,
онлайн-словників. Зосередження сучасних технічних засобів навчання сприяє
модернізації навчально-виховного процесу, активізує розумову діяльність студентів,
сприяє розвитку творчості педагогів, дозволяють проводити дистанційне навчання,
розвивають систему безперервної освіти, тим самим підвищуючи ефективність
освітнього процесу.
У вітчизняних і зарубіжних виданнях науковці розглядають комп'ютеризацію
навчального процесу як один із актуальних чинників організації навчання того чи
іншого предмету. Новітні інформаційні технології в навчанні дозволяють активніше
використовувати науковий та освітній потенціал провідних університетів та інститутів,
залучати найкращих викладачів до створення курсів дистанційного навчання,
розширювати аудиторію студентів.
Ефективною формою інтеграції педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій також є мультимедійні презентації, звернення до яких зумовлене як
дефіцитом джерел навчального матеріалу, так і можливостями мультимедійних форм
його подання, які забезпечують одночасне використання кількох інформаційних
середовищ: тексту, графіки, фотографії, відеоматеріалів, анімації, звукозапису та ін.
Розроблена 1978 року (Robert Gaskins, Dennis Austin) програма Power Point спочатку
була призначена виключно для підтримки презентацій і резюме переважно в бізнесі,
проте наразі вона активно застосовується в галузі освіти. Незважаючи на те, що
використання мультимедійних засобів стає невід'ємною частиною освітнього процесу,
до сих пір залишаються малодослідженими переваги й недоліки застосування
мультимедійних презентацій (далі МП) у навчальному процесі, методичні рекомендації
з конструювання, упровадження та оцінки педагогічної ефективності МП, функції та
дидактичні умови успішного впровадження МП в іншомовну освіту.
Метою цього дослідження є узагальнення та опис функцій мультимедійних
презентацій у навчанні студентів іноземної мови.
Аналіз останніх публікацій. Серед дидактичних функцій мультимедійних
презентацій виділяють мотивуючу, інформаційну, ілюстративну, функцію орієнтації в
діяльності та організації діяльності. Крім предметних компетенцій, вони сприяють
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формуванню раціональних прийомів мислення, підвищенню інформаційної культури
студентів, їх естетичного виховання, розвитку навичок самоконтролю й самооцінки [5].
Методисти розробили типології навчальних презентацій, де вони
класифікуються за основною метою уроку (вступно-мотивуючі, тренувальні,
узагальнюючі, контрольні тощо), за характером пізнавальної діяльності студентів
(пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, дослідницькі тощо), за авторством
(викладацькі та студентські) [5], визначено дидактичні принципи (науковості,
системності, доступності, наочності, інтерактивності, індивідуалізації та ін.), на які
повинні спиратися творці презентацій [4], розроблені вимоги до компонування
матеріалу (лаконічність, структурність, автономність, узагальнення, уніфікація), до
композиції та дизайну презентації та кожного її структурного елементу (масштабність,
обрамлення, колірне і стильове рішення) [3; 2], описані прийоми організації матеріалу
презентації, наприклад, використання багатошарових слайдів, системи гіперпосилань
та ін. [6].
Доведено, що у практиці навчання іноземної мови використання
мультимедійних презентацій забезпечує кероване засвоєння фактів мови, коли виклад
навчального матеріалу здійснюється викладачем і супроводжується презентацією;
кероване подання мовних знань, коли розробка презентації здійснюється студентами в
межах проектних методик; самостійне засвоєння знання в процесі індивідуальної
роботи з новим мовним матеріалом, запропонованим для вивчення в презентації [7].
Що стосується навчання аспектів іноземної мови й видів мовленнєвої
діяльності, то необхідно зазначити про наявність ефективної моделі навчання
граматики й уведення країнознавчого матеріалу з використанням презентацій
(пояснювально-ілюстративний метод) [7], успішне використання мультимедійних
презентацій в навчанні говоріння (діалогічне й монологічне мовлення) іноземною
мовою, коли презентація відтворює комунікативні ситуації, стимулює комунікативні
потреби студентів як у повсякденному мовленні, так і в галузі навчально-наукової та
професійної комунікації [1; 9]. Високо оцінюють методисти дидактичний потенціал
мультимедійної презентації як засобу наочної семантизації нової лексики.
Виклад основного матеріалу. Застосування мультимедіа технологій в освіті
мають такі переваги порівняно з традиційним навчанням: допускає використання
кольорової графіки, анімації, звукового супроводу, гіпертексту; допускає можливість
постійного оновлення; допускає можливість розміщення в ньому інтерактивних вебелементів, наприклад, тестів; встановлює гіперзв'язок із додатковою літературою в
електронних бібліотеках або на освітніх сайтах, встановлення міжпредметних зв'язків.
Методи і прийоми використання презентацій на уроці різні, але під час їх
впровадження ми виконуємо єдине завдання: зробити заняття цікавим із метою
залучення до навчального процесу всіх студентів.
Презентації Power Point − це один із найсучасніших способів подання
інформації. Вони забезпечують безпосередній доступ до інформації: студенти можуть
відразу бачити весь зміст і переходити до того, що їх зацікавило, а вилучення
інформації не вимагає великих витрат праці та часу. На відміну від інших способів
подання інформації мультимедійні презентації можуть містити тексти, численні
малюнки, фотографії, відеофрагменти, аудіозаписи, анімацію і тривимірну графіку.
Легкість в освоєнні, доступність і можливість перенесення інформації з інших додатків
і програм дозволяють викладачам створювати авторські навчальні презентації.
Узагальнюючи певний досвід складання й застосування презентацій на заняттях
з іноземної мови, можна виділити деякі рекомендації. Слайди презентації можна
використовувати під час пояснення, закріплення або створювати проблемну ситуацію
на уроці. Відбір матеріалу для презентації повинен відповідати принципам науковості,
доступності, наочності. На заняттях метою презентації може бути: актуалізація знань;
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супровід пояснення викладачем нового матеріалу; первинне закріплення знань;
узагальнення й систематизація знань.
До переваг презентації Power Point належать поєднання різноманітної текстової,
аудіо- та відеоінформації; можливість використання презентації як своєрідної
інтерактивної дошки, яка дозволяє більш наочно семантизувати новий лексичний та
граматичний (а можливо, і фонетичний) матеріал, а також здійснювати опорну
підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності; можливість
використання окремих слайдів як роздаткового матеріалу (опори, таблиці, діаграми,
графіки, схеми, колажі, роздруковані на папері); можливість керування увагою
студентів за рахунок ефектів анімації та гіперпосилань; можливість використовувати
різноманітні форми організації пізнавальної діяльності (фронтальну, групову,
індивідуальну); активізація уваги всієї групи; підтримка пізнавального інтересу
студентів, посилення мотивації навчання, а також ефективності сприйняття та
запам'ятовування нового навчального матеріалу; здійснення контролю нових знань і
систематизації вивченого матеріалу; економія навчального часу; розвиток креативних
здібностей в організації навчальної діяльності.
Застосування комп'ютерних презентацій на заняттях дозволяє ввести новий
лексичний, граматичний, країнознавчий матеріал в найбільш захоплюючій формі,
реалізуючи принцип наочності, що сприяє більш міцному засвоєнню інформації.
Самостійна творча робота студентів зі створення комп'ютерних презентацій дозволяє
розширити запас активної лексики, підвищити інтерес до вивчення іноземної мови та
культури. У процесі підготовки презентації створюються умови для розвитку мотивації
до вивчення іноземної мови, розширюються фонові знання студента, його світогляд і
інформативність, також розвиваються інтелектуальні функції: аналіз, синтез,
абстрагування, порівняння, узагальнення, формується логіка мислення.
У своїй роботі ми застосовуємо завдання, в яких студентам потрібно об'єднатися
в групи, знайти інформацію, зробити певний творчий продукт, оформити його і
презентувати на занятті. Така робота не зводиться до виконання презентацій в Microsoft
Power Point. Це завдання готується кілька тижнів і вимагає великої підготовчої роботи.
Теми проектів можна запропонувати на вибір. Проекти можуть бути присвячені лексиці
чи граматиці, які вивчаються на занятті. Студенти мають знайти інформацію за
обраною темою. Уся інформація збирається, обговорюється обсяг і оформлення роботи.
Робота виконується колективно.
Мультимедійні уроки, таким чином, найбільш оптимально й ефективно
відповідають триєдиній дидактичній меті заняття: 1) освітній: сприйняття студентами
навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення; 2)
розвиваючій: розвиток пізнавального інтересу у студентів, уміння узагальнювати,
аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності студентів; 3) виховній:
виховання наукового світогляду, уміння чітко організувати самостійну і групову
роботу, виховання почуття товариства, взаємодопомоги.
Перевагою таких уроків є підвищення якості навчання за рахунок новизни
діяльності, об'єднання студентів для здійснення єдиного завдання, залучення до
навчальної діяльності різних за рівнем студентів. Мультимедійна презентація є не
тільки способом представлення знань, а й виконує функції їх контролю, закріплення,
повторення, узагальнення, систематизації, отже, успішно виконує дидактичні функції.
За допомогою презентацій ефективно вирішуються дидактичні й виховні завдання.
На етапі пояснення нового матеріалу варто подбати про те, щоб презентація не
стала заміною викладача і класної дошки, а щоб у презентації були унікальні факти, які
не можна пояснити словами. При цьому істотно змінюється технологія пояснення –
викладач або студент коментує інформацію, що з'являється на екрані, у разі потреби
супроводжуючи її додатковими поясненнями, прикладами й записами на дошці.
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Під час захисту мультимедійних презентацій студенти навчаються логічно
правильно будувати свій виступ, тобто формують уміння монологічного
висловлювання. Це дозволяє їм логічно міркувати, зіставляти, навчитися
висловлюватися в межах програми. Під час використання мультимедійних презентацій
відбувається ефективне навчання самоконтролю, самоврядування та корекції
навчальної діяльності.
Мультимедійна презентація становить великий матеріал для спілкування
іноземною мовою; вона є підґрунтям для монологічного мовлення, тобто дає
можливість реалізувати комунікативну функцію мови.
Використання МП як однієї з форм підвищення якості іншомовної освіти
обумовлене її поліфункціональністю, яка виявляється в тому, що МП є: однієї з форм
підвищення якості іншомовної освіти; засобом інтенсифікації навчального процесу з
іноземної мови; освітнім продуктом, що складається з набору слайдів, на яких зміст
подано у вигляді тексту, зображення, аудіоматеріалів і відеороликів; наочним засобом
навчання іноземних мов, спрямованим на підвищення ефективності навчального
процесу; засобом медіаосвіти (спрямоване на формування медіакомпетентності
студентів, на формування умінь отримувати, критично оцінювати й самостійно
створювати повідомлення); засобом розвитку психологічних процесів (пам'ять, увага,
уява, сприйняття, логічне мислення); засобом рефлексивного подання отриманих
результатів пізнавальної діяльності [10, с. 36 – 37]. Специфіка підходу багатьох
дослідників полягає в розгляді МП як підвиду комп'ютерної педагогічної технології, що
володіє особливою структурою (мета, завдання, принципи, зміст, алгоритм
застосування, підвиди, переваги / недоліки, результат, методичні рекомендації, методи,
умови), спрямованої на становлення професійно-творчої компетентності студентів.
МП виконує загальнодидактичні функції щодо студента: продуктивно-творча
функція реалізується в застосуванні елементів творчості під час вирішення навчальнотворчих завдань проблемного характеру; розвиваюча функція пов'язана з можливістю
зміцнювати пам'ять, тренувати критичне мислення, формувати вміння й навички
застосування знань на практиці за нестандартних умов, зміненої ситуації, які
активізують здібності студентів аналізувати, узагальнювати, оцінювати інформацію, що
відбирається для МП; комунікативна функція передбачає, що процес навчання
іноземної мови відбувається як навчання засобу спілкування учасників освітнього
процесу за допомогою навчальної презентації, в якій відбивається послідовність кроків
цього спілкування, задаються зміст, ключові опори тощо; інформаційна функція
означає, що навчається активно користується інформацією, попередньо відібраною,
проаналізованою, систематизованою та особливим чином представленою викладачем у
навчальній презентації або під час розробки власної презентації; тренувальна функція
полягає в тому, що студенти можуть застосовувати навчальну презентацію в
самостійній роботі під контролем і без контролю викладача, у підготовці домашніх
завдань, до заліку або іспиту; рефлексуюча функція передбачає можливість
здійснювати планомірний, систематичний, поточний, підсумковий контроль навчальної
діяльності, визначати стан засвоєних знань, умінь і навичок, рівень сформованих
компетенцій, знаходить своє відображення в оцінці навчальних досягнень і рефлексії;
виховуюча й мотивуюча функції реалізуються в становленні таких позитивних якостей
особистості, як пізнавальний інтерес, уміння систематично працювати, навички
самоконтролю й самооцінки, а також у формуванні мотиваційної основи навчальнотворчої діяльності.
Висновки. Таким чином, мультимедійна презентація адаптує студента до
віртуального середовища для подальшого комп'ютерного тестування, до контрольних
робіт та інших видів оперативної перевірки знань; дає можливість інтенсифікувати й
персоніфікувати процес повторення студентами заданого матеріалу; забезпечує
наочність, сприяє комплексному сприйняттю та кращому запам'ятовуванню матеріалу;
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дозволяє закріплювати матеріал підсвідомо на рівні інтуїції; справляє значний
емоційний вплив на студентів; є однією з форм проектної діяльності студентів;
підвищує рівень практичного володіння іноземною мовою і комп'ютером; здійснює
одночасне запам'ятовування навчального матеріалу кількома способами: візуально, на
слух, асоціативно через відтворювані на екрані зображення; створює передумови для
більшого розуміння й засвоєння матеріалу, оскільки студенти звільняються від
традиційного механічного записування лекцій; виключає ймовірність помилкового
трактування думок викладача; створює передумови для оволодіння мовленнєвою
майстерністю. Таким чином, педагогічний потенціал мультимедійної презентації як
педагогічної технології забезпечує сприятливі умови для особистісно-орієнтованого та
компетентнісного підходів і підвищує ефективність процесу навчання іноземної мови.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методики
формування медіакомпетентності студента на матеріалі мультимедіа під час навчання
іноземних мов, спрямованої на досягнення внутрішньої єдності свідомості, почуттів і
поведінки; на визначенння умов ефективності її формування, методів і прийомів цієї
роботи, що відповідають віковим особливостям студентів; у розробці методики
виявлення сформованості медіакомпетентності, інформаційної та тісно пов'язаної з нею
професійно-творчої компетентності. Потребують подальшого розгляду окремі
проблеми застосування мультимедійних засобів: типологія мультимедійних засобів,
змістові та технологічні аспекти їх розробки і впровадження до навчання іноземної
мови в закладі вищої освіти.
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SELF-CONTROL AS A MARKER OF FOREIGN LANGUAGES
MODERN TEACHING
In accordance with the modern concept of education, the learning process must be
based on recognizing the student as a subject of one's own development, and the student needs
not only to assimilate the content of the educational material, but also to independently
monitor, evaluate and correct his/her cognitive activity. Changes in the assessment of students
should be linked to the increased role of self-monitoring and self-assessment tools, which in
turn will enhance their desire for independent educational activity, as well as improve the
quality of knowledge.
Self-control is an integral component of self-management and self-regulation
processes of students in learning. Its purpose is to prevent possible or detect already
committed errors. Through self-control, the student realizes the correctness of his actions in a
wide variety of activities, while the development of self-control as a universal intellectual
ability is realized through the means of all academic disciplines, including a foreign language
[1, p. 26].
In implementing the new educational standards in language teaching one of the main
goals is the establishment and development of the personal qualities of students required for a
full and active life in modern society. Moreover, in addition to the knowledge of disciplines
must be formed criticality of thinking, intuition and ability to overcome difficulties. The basis
for developing such qualities is self-control.
In addition, the main goal of teaching students a foreign language is the formation of
communicative competence, the most important indicator of which is the ability of the learner
to self-control and self-assessment of his own speech activity. That is, a sufficiently high level
of self-monitoring and self-esteem testifies to the mature state of development of the language
personality as a whole.
Self-control is the ability to compare the results of one's own particular learning task
with a certain standard in the process of mastering of foreign speech activity, and at the same
time independently detect, correct or prevent errors in one's own activities. [2, p. 105].
Thus, self-control can be regarded as conscious control, evaluation and self-regulation
of the students of their own learning activities and self-management of it. In other words, "the
possession of a foreign language would be fundamentally impossible if in the process of
verbal communication such a phenomenon as self-control did not function" [2, p. 107].
Self-control is a mechanism, the formation of which requires management on the part
of the educator, so the teacher in the process of training should form the students' skills of
self-control and using of them. Gradually, step by step acquiring knowledge, skills, moving
forward and reliance on the studied and mastered earlier, aware of the teacher's and mutual
control, the student learns to perform self-observation, self-analysis, self-correction and self173

assessment - the actions that make up the self-monitoring mechanism. [3, p. 312]. Formation
of self-control and formation of skills and abilities are "two sides of the coin", namely, they
are interrelated, interdependent and formed synchronously, simultaneously, without a break in
time. Each specific element of skill and ability is correlated with an adequate, concrete link in
the structure of self-control.
In the foreign language lessons, self-control must be formed both by mastering
communication skills (speaking, listening, reading, writing), and by mastering the language
material (grammar, vocabulary, pronunciation, intonation, orthography). Most of the
described methods of self-control are similar to the methods of control used by the instructor.
In the scientific and methodological literature, techniques of descriptive, rating and nature of
monitoring of self-control are singled out, as well as tests, questionnaires, etc. [4, p. 99].
Keeping of a training diary is a type of descriptive-nature self-control. In it, the student
can describe all the activities done in the lesson, the course of work, new methods, and also to
note the problems and questions that arise. This diary will help students analyze the work
done, understand which topics are not well understood, which should be given special
attention, and assess progress in mastering the language. In turn, for the teacher it is an
opportunity to compile the fullest picture of the progress of each student, which helps to
correct the student's activity and eliminate the shortcomings at an early stage of their
development. In addition, it will help the teacher to assess the effectiveness of their own
work.
Rating self-control is carried out using scales and graphs to assess the work done. For
example, using a scale with descriptors, the student evaluates the degree of understanding of
the text, the assimilation of new words. This method is the most suitable for an accurate
definition of what the student is causing difficulties and what should be given special
attention.
The most common method of self-control of monitoring type is self-revision. This
technique is recommended to be combined with mutual checking, since students are more
willing to assume the role of a teacher, checking out other students' work than their own.
Studying other people's mistakes, the student not only delves into their nature, but at the same
time compares them with their own. As a result, he/she returns with great interest to his/her
work, carefully checks and edits it. This reception can also include sound recording of verbal
answers, testing at the completion of training blocks, certain notes left by the teacher on the
fields of an exercise book after checking the work.
One way to increase the effectiveness of the learning process in general and selfcontrol in particular is testing and online testing in various forms. Tests can be both ready,
because nowadays there is a large selection of different training programs, and compiled by
the teacher with the help of special computer and mobile programs. Tests help students to
carry out self-control, self-analysis and self-correction when studying specific topics or when
preparing for tests and exams.
The language portfolio as a means of exercising self-control makes it possible to get
the most complete picture of the development of the student's knowledge and skills. It
describes the work had done by the student in the study of the language. This tool not only
teaches the students to develop his own foreign language skills, but also helps to
independently control the implementation of the goals which were set on the basis of an
analysis of their own achievements.
Questionnaires as a method of self-control are aimed at identifying the characteristics
of each student in learning a foreign language, that is, what the student uses to memorize new
words, what difficulties he has, what direction is the main, what exercises cause difficulty,
how much time is usually spent on self-preparation and etc. This information will also be
useful for the teacher to set real goals and plan his/her work.
For the best results, a combination of several techniques for exercising self-control is
possible. To choice of their, depends on the goals of the learning process. It is recommended
174

that these techniques be used from the beginning of the training in order to interest and
motivate students.
Thus, summing up, we once again emphasize that the development of students' ability
to self-control is one of the most important tasks of modern education and an actual
pedagogical problem since it is a self-control and a self-esteem contribute to the development
of self-education. In fact, it is known that the knowledge that is given at the university during
the lesson is only a small part of what a student should know, everything else depends on his
independent work, self-development and self-education outside the classroom.
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ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ
Мовна підготовка у ВНЗ є однією з основних завдань в комплексі гуманітарної
підготовки, що відкриває студентам перспективи культурного розвитку та допомагає
стати більш конкурентоспроможними фахівцями, здатними вирішувати свої професійні
проблеми на міжнародному рівні. Так, зміни, які мають місце і в педагогічному процесі
дитячих дошкільних установ і в житті сучасного суспільства в цілому, зумовили
збільшення кількості дитячих установ з викладанням іноземної мови. Тому підготовка
фахівців-педагогів, які володіють іноземною мовою, дозволяє розширити можливості
отримання якісної освіти наймолодшими громадянам нашої країни.
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Специфіка навчання іноземної мови студентами розглядається в роботах таких
педагогів і психологів, як І.М. Берман, І.Л. Бім, М.А. Давидова, І.А. Зимня,
Г.А. Китайгородська, А.А. Леонтьєв та ін.
Для студентів, зокрема майбутніх педагогів, незалежно від їх статі й курсу
навчання, домінуючими є мотиви, пов’язані з їх професійною діяльністю та навчанням.
Навчання іноземної мови у ВНЗ буде успішним, в наслідок послідовного орієнтованого
відбору текстового матеріалу за період навчання студентів. Таким чином, активізується
їх комунікативно-пізнавальна діяльність, пробуджуючи інтерес до предмету і
стимулюючи до самостійного пошуку нових слів, виразів, до використання додаткових
джерел інформації.
Доцільно відзначити, що для студентів-першокурсників характерна досить
низька культура мови, невміння чітко, грамотно сформулювати свої думки, працювати
з науковою літературою, слабо розвинена здатність до самокритики, потреба в
самоосвіті й самовихованні і найважливішу роль в освоєнні іноземної мови відіграє
мотивація. Формування мотивації пов’язаний з різними особистісними утвореннями,
що виникають в процесі розвитку людини, і має певні особливості, характерні для
кожного вікового етапу. Домінуючі потреби, ідеали, цінності та інші мотиватори, що
визначають загальну спрямованість особистості та в різні вікові періоди відіграють
провідну роль в поясненні підстав вчинків та періодично змінюються. Велике значення
у формуванні мотивації мають і гендерні особливості. Студентський вік збігається з
початком періоду ранньої зрілості, вік формування стійких властивостей особистості,
стабілізації всіх психічних процесів, високу здатність до творчості, інтелектуальної
активності тощо. Для такого періоду характерним є становлення нового рівня розвитку
самосвідомості, вироблення власного світогляду, пошук сенсу життя, а відповідно й
активізація процесів професійного та особистісного самовизначення, самопізнання,
саморозвитку, побудови життєвих перспектив.
В теперішній час проводиться інтенсивна робота з організації навчання
іноземної мови, зокрема, англійської, в педагогічному вузі. Так, розробляються
електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін, які представлені навчальної та
робочої програмами, електронними лекціями, розробленими провідними викладачами
кафедр, завданнями для практичних занять, електронними підручниками, матеріалами
для самостійної роботи. Таким чином, студенти мають можливість заздалегідь
підготуватися до запланованої лекції або семінарського заняття, що надає можливості
обговорювати тему, звертати увагу на незрозумілі питання, проводити дискусії в
повному розумінні певної проблеми, наводити більш прикладів і ілюстративних
матеріалів. Все це забезпечує найбільш якісний рівень засвоєння навчального
матеріалу.
Навчання іноземної мови передбачає спілкування та передачу студентам
професійно значущої інформації за допомогою організаційних форм і методів. Так,
акцентується увага на темах, пов’язаними з проблемами адаптації та навчання дітей в
дошкільних та шкільних установах, а також застосування різноманітних розвиваючих
методик. Під час самоосвітньої діяльності майбутні педагоги-вихователі знаходять
додаткову професійну інформацію, вирішують завдання професійного характеру,
вивчають особливості педагогічних систем різних країн, культуру мови, звичаї та
традиції.
Також, самостійно підвищувати свій рівень знань шляхом вивчення підручників
і журналів на іноземній мові, інтернет-сайтів, на яких розташовані відомі світові
англомовні педагогічні журнали, в яких можна ознайомитися з сучасною професійною
інформацією, такі як: Blended learning in higher education: research findings - International
Journal of Educational Technology in Higher Education, Experiments in Relational
Pedagogy: Initiating Invention in the Arts and Humanities, Innovative and Creative Education
and Technology International Conference, Innovative and Creative Education and
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Technology International Conference, Special Issue Journal of Interactive Learning Research
(JILR) и другие.
На практичних заняттях текстові матеріали, зміст розроблених до них завдань
повинні бути чітко і коректно сформульовані, їх зміст приведено у відповідність з
розподілом навчального матеріалу за темами в програмі. наприклад:
 завдання 1: знайдіть інформацію на англомовних сайтах про заклади
дошкільної освіти в різних країнах, ознайомтеся з їх структурою та організацією,
проаналізуйте найбільш ефективні методики навчання та виховання дітей: «Find
information on pre-school educational institutions websites written in English, get acquainted
with their structure and organization, analyze the most effective children teaching and
upbringing methods». (Сайти викладачем не наводяться. Студенти повинні самостійно
знайти необхідну інформацію в Інтернеті та виокремити найбільш доцільну частину,
яка несе тільки ту інформацію, що була задана для пошуку);
 завдання 2: під час роботи з темою «Видатні педагоги в історії»
пропонується ознайомитися з думками провідних педагогів, які досягли вершин у своїх
кар’єрах. Так, можна ознайомитися з висловлюваннями Джона Дьюї, американського
філософа й педагога «Education… should be based… on the initial and independent
existence of innate abilities; it's about directing them, but not creating» і поміркувати над
їхніми словами, чи згодні студенти з ідеєю, що висловлена, знайти інформацію про
авторів цих фраз, виявити, який шлях кожен з них пройшов для досягнення своєї мети.
Крім того, кожен студент повинен самостійно знайти висловлювання на тему, що
вивчається, яке, на його думку, найбільш повно відображає і підсумовує зміст теми).
Організація навчання іноземної мови студентів факультету дошкільної освіти
ХНПУ імені Г.С. Сковороди має свої особливості й включає в себе підготовку програм,
сценаріїв свят для дітей дошкільного віку, вміння відібрати та використовувати
музичний, поетичний та текстовий матеріал, таким чином, формуючи інтерес у дітей до
іноземної мови.
Отже, навчання іноземної мови відіграє основну роль в досягненні цілей вищої
освіти і спрямоване на підвищення загального культурного рівня студентів. В
організації навчального процесу сучасного педагогічного ВНЗ постійно проводиться
робота, що спрямована на оновлення знань, додаткових відомостей, отриманих на
лекціях, семінарських і практичних заняттях, необхідність якої обумовлена
зростаючими вимогами до рівня загальнокультурної і спеціальної підготовки
випускників, здатних брати на себе відповідальність, а також знаходити конструктивні
рішення в розв’язанні педагогічних ситуацій.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО
ПІДХОДУ
Інтеграція України у світову економіку, постійне зростання масштабів
міжнародного співробітництва, професійна мобільність фахівців у сучасному світі
актуалізували проблему підвищення якості іншомовної підготовки студентів. В умовах
глобальної комунікації вивчення іноземної мови є інструментом пізнання реалій іншої
культури, засобом спілкування її представників і міжкультурної взаємодії у
професійній діяльності.
Кожне заняття з іноземної мови, за загальновідомим висловом
С. Тер-Мінасової, – це «перехрестя культур», практика міжкультурної комунікації [7],
оскільки будь-яке слово відображає «світ» іншої культури, показує інше уявлення про
життя, зумовлене національною свідомістю іншого народу. Отже, навчання іноземної
мови доцільно організувати як процес міжкультурної комунікації (далі – МКК), що
спрямований на формування у студентів досвіду взаємодії з представниками інших
національних спільнот.
Мета статті – представити накопичений досвід організації іншомовної
підготовки студентів університету на засадах культурологічного підходу.
Аналіз останніх досліджень. У роботах вітчизняних та закордонних науковців
(А. Вежбицька, Н. Гальськова, Т. Грушевицька, Д. Гудков, П. Донець, Г. Єлізарова,
О. Леонтович, Ю. Пассов, О. Садохін, G. Auerheimer, L. Bredella, W. Delanoy,
M. Gemende, W. Gudykunst, E. Hall, G. Hofstede, Y. Kim, A. Knapp-Potthoff, M. Liedke,
S. Sting, H. Triandis та інші) досліджено деякі аспекти організації іншомовної
підготовки студентів і запропоновано рекомендації щодо їх імплементації у практичну
діяльність. Разом з цінними теоретичними напрацюваннями вчених у педагогівпрактиків є потреба у вивченні досвіду колег з організації навчання іноземних мов на
засадах культурологічного підходу.
Основний виклад матеріалу.
Соціальна комунікація, що завжди відбувається в певному контексті, є
віддзеркаленням культури суспільства. На переплетіння цих понять указує Е. Т. Холл,
який стверджує, що культура – це комунікація, а комунікація – це культура [8]. У
такому значенні культура порівнюється з айсбергом, основу якого складають культурні
цінності та норми, а його вершиною є індивідуальна поведінка людини, що ґрунтується
на них і виявляється, насамперед, у процесі комунікації з іншими людьми.
Культура, що є контекстом життя й спілкування людей, визначає також моделі
комунікативної поведінки представників різних культур у процесі МКК. Національнокультурні особливості, що не усвідомлюються при комунікації в межах однієї
культури, в процесі МКК стають очевидними. Культурні розбіжності утруднюють
комунікацію людей, заважають їм досягати взаєморозуміння, оскільки фактор
належності до певної національної культури може обмежувати їхню соціальну
взаємодію в процесі МКК. Але природне прагнення до комунікації з представниками
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інших культур, об’єктивна необхідність вирішення існуючих проблем є причинами, що
спонукають людей виходити за межі своєї культури, долати всі перешкоди в процесі
МКК.
Д. Мацумото, зокрема, висловлює таку думку: «Культура для поведінки
людини – те ж саме, що операційна система для програмного забезпечення;
залишаючись непомітною, вона відіграє найважливішу роль в її розвитку і
функціонуванні [6, с. 27]». Г. Хофстеде порівнює культуру з ментальними програмами,
які несвідомо впливають на діяльність і комунікативну поведінку кожного її носія.
Згідно з його теорією, кожна людина має набір ментальних програм («software of the
mind»), що засвоєні нею, як правило, у процесі навчання, коли відбувається соціалізація
й інкультурація особистості. Механізми формування почуттів, стилю мислення
визначають світосприйняття людини, а також моделі її соціальної поведінки. Таким
чином, культура є чинником, що детермінує і коригує комунікативну поведінку
кожного її представника.
Представимо досвід організації іншомовної підготовки у Харківському
національному економічному університеті ім. С. Кузнеця на прикладі вивчення
майнора «Ділова іноземна мова», в рамках якого студентам запропоновано навчальну
дисципліну «Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі» [10].
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців
міжкультурної комунікативної компетентності у сфері міжнародного бізнесу,
завданнями курсу є такі: формування системного уявлення про процес міжкультурної
комунікації; ознайомлення з міжкультурними особливостями ведення міжнародного
бізнесу; формування здатності до аналізу особливостей бізнес-культур і комунікативної
поведінки ділових партнерів; формування досвіду міжкультурної професійної
взаємодії. Викладачами іноземних мов створено необхідне наукове і навчальнометодичне забезпечення навчальної діяльності студентів [1-5].
Розгляд філософського аспекту МКК дозволяє студентам зрозуміти принципи
МКК, які забезпечують досягнення взаєморозуміння між представниками різних
культур. Аналіз культурологічного аспекту МКК дозволяє поінформувати їх щодо
сутності поняття «культура», культурних універсалій і параметрів, за якими можна
схарактеризувати будь-яку національну культуру.
Студентам необхідно показати, що культура завжди виявляється в конкретних
етнічних формах; кожна національна культура охоплює властиві народу способи життя
і діяльності, відносини між людьми, що втілюються в певні звичаї, традиції, ритуали,
національну специфіку спілкування, а також особливості світобачення, пізнання і
перетворення світу. Отже, для орієнтування студентів у сучасному мультикультурному
світі їх слід ознайомити з системою категорій та індикаторів, які віддзеркалюють
ставлення людини до навколишнього середовища; проявам часу (минуле, сьогодення,
майбутнє, пунктуальність, одночасність, послідовність дій тощо); образу життя
(активність або пасивність); простору (розподіл на приватну й офіційну сфери);
конкуренції або кооперації як основних форм взаємовідносин між людьми.
У рамках вивчення навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація в
міжнародному бізнесі» студентам важливо ознайомитися з параметрами аналізу
ділових культур Г. Хофстеде [9], за якими можна схарактеризувати національні
особливості діяльності будь-якої організації (підприємства, компанії, фірми тощо):
дистанція влади; колективізм – індивідуалізм; маскулінність – фемінінність; ставлення
до невизначеності ситуації спілкування.
Наприклад, для поведінки представників висококонкурентних культур
характерним є те, що вони прагнуть відразу приступати до роботи, не намагаються
встановлювати і підтримувати міжособистісні стосунки, можуть миритися з
малоприємними особистісними якостями співробітників, якщо ті демонструють високі
ділові здібності й сприяють досягненню бажаного результату. Представники
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низькоконкурентних культур добре працюють у «команді», можуть враховувати
потреби інших людей, надають великого значення соціальним відносинам, цінують
особистісні якості. Особливо явно це виявляється на ієрархічних стосунках у колективі:
у культурі високозмагального типу для керівника важливими є спрямованість на
результат і здатність його досягати, в низькозмагальній культурі – турбота і піклування
про підлеглих, плекання і підтримка доброзичної атмосфери в робочому колективі. За
даними Г. Хофстеде, яскравим прикладом висококонкурентних культур, де домінує
прагнення до змагання за успіх, є США, до низькозмагальних належать скандинавські
країни.
На основі вивчення праць науковців (М. Гохлернер, П. Гальперін, О. Леонтьєв,
Ю. Пассов та інші) сформулюємо рекомендації щодо організації іншомовної
підготовки, які, на нашу думку, сприяють формуванню досвіду МКК:
– постійне порівняння національної й іншої культур для визначення й
усвідомлення студентами відмінностей; пізнання й урахування в комунікативній
діяльності культурних універсалій;
– підготовка до усвідомленого управління власним психологічним станом
(емоціями, реакціями, ставленням тощо) щодо культурних розбіжностей;
– управління процесом засвоєння знань як з боку викладача, так і з боку
студентів (цілеспрямований відбір змісту, відповідних засобів і методів навчання);
усвідомлення тих дій та операцій, які мають бути засвоєні під час вивчення
навчального матеріалу.
Упровадження особистісно орієнтованої педагогічної технології, що ґрунтується
на теорії поетапного засвоєння знань і формування понять (П. Гальперін, І. Зимня, В.
Ляудіс та інші), спрямовано на планомірне і послідовне втілення на практиці наперед
спроектованої педагогічної системи (цілей, принципів, змісту, методів та
організаційних форм навчальної діяльності) через діалогічну комунікацію
«викладач↔студент».
Зміст як частина соціокультурного досвіду є предметом пізнавальної діяльності
студентів. Його необхідно засвоїти, щоб набути знання, навички та вміння, необхідні
для майбутньої професійної (практичної) діяльності.
Відповідно до цілей і змісту навчання обирається система методів, що
зумовлюється умовами навчання, рівнем інтелектуального розвитку студентів, їхніми
комунікативними вміннями, здібностями і мотивацією, рівнем іншомовної підготовки,
а також професійною кваліфікацією викладача і рівнем його методологічної культури.
Найпродуктивнішими методами формування досвіду МКК під час іншомовної
підготовки зарекомендували себе дискусії, диспути, ділові ігри, презентації, аналіз
критичних ситуацій у міжкультурному спілкуванні.
Зокрема, метод аналізу критичних подій у міжкультурному навчанні доцільно
застосовувати для інтерпретації тексту, що описує почуття людини, яка стикається з
незвичними для своєї культури реаліями іншої культури (наприклад, перші враження
українського студента в закордонному університеті або досвід комунікації з
іноземними партнерами). Такий текст відтворює конкретну комунікативну ситуацію за
участю представників різних культур. У ньому може розповідатися про проблемні,
конфліктні або радісні події у приватному житті людини, суспільній сфері, професійній
діяльності; вони можуть мати офіційний або неофіційний характер, відбуватися у
професійному або туристичному контексті, але основним є те, що текст максимально
точно і об’єктивно відображає реальні події і повідомляє про досвід, який отримав
автор описаного випадку або його діючі особи.
Доцільно вибирати таку ситуацію («подію») МКК, яка є «критичною» для
студентів, тобто містить інформацію стосовно до іншої культури, що різко контрастує з
рідною культурою (звичними уявленнями про світоустрій, комунікативні норми
180

поведінки в подібних ситуаціях). «Критичні» ситуації викликають в особистості
«конфлікт» думок, почуттів, емоцій.
Застосування названих методів забезпечує не тільки засвоєння навчальної
інформації і набуття досвіду здійснення творчої діяльності, а й формування особистості
фахівця, його соціально і професійно важливих якостей. Завдяки таким методам
відбувається активізація лексичного і граматичного матеріалу, розвиток навичок
продуктивної мисленнєво-мовленнєвої діяльності і формування відповідних
комунікативних умінь.
Досвід творчої діяльності передбачає здатність ідентифікувати проблему,
спроможність самостійно здійснити перенесення набутих знань і вмінь у нову
комунікативну ситуацію, приймати оптимальні рішення тощо. У процесі засвоєння
навчальної інформації і набуття досвіду здійснення діяльності формується світогляд
студентів, емоційно-ціннісне ставлення до своєї професії, до людей і самого себе.
Студентам доцільно пропонувати практичні завдання зі створення «готового
продукту» мовленнєвої діяльності (усної та письмової) під час проведення ділових ігор,
дискусій, інтерв’ю, презентацій, переговорів, інсценування тексту, написання переказів,
творів, особистих та ділових листів, рекламних текстів, резюме, рефератів або анотацій
до текстів різних стилів тощо.
Висновки.
Іноземну мову, що є віддзеркаленням іншої культури і інструментом пізнання її
реалій, доцільно вивчати на засадах культурологічного підходу, який дає змогу
студентам усвідомити цінності іншого народу й особливостей його комунікативної
поведінки, засвоїти мовленнєві засоби комунікації іншої лінгвокультурної спільноти.
Культурологічний підхід орієнтує на формування студента як суб’єкта свідомої
і доцільної діяльності, носія інформації та знань, культурних цінностей і мови; він
створює основу для визначення змісту іншомовної підготовки у системі професійної
підготовки фахівців, організаційних форм і характеру взаємодії учасників навчальної
діяльності.
Подальші дослідження будуть спрямовані на шляхи модернізації змісту
іншомовної підготовки студентів.
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НАВЧАННЯ ЗАСОБАМ ВЕРБАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ ЕМОЦІЙ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Мова слугує не лише для передачі інформації, але й для вираження внутрішнього світу
мовця. Без вміння виражати своє відношення і оцінку повноцінний процес комунікації
неможливий. Саме тому на всіх етапах вивчення іноземної мови важливо навчати
способам вираження емоцій. Вербальній експресії емоцій, звісно, не повинно
виділятися як окрема тема на заняттях англійської, але її елементи мають бути
вкраплені в кожній темі.
Експресія – це вербальна експлікація емоційного стану, яка виражається у прямому
мовленні. Одиницею вербальної експресії є висловлення формально рівне реченню, що
продукується мовцем, який перебуває в певному емоційному стані, для його
експлікації. Експресія спирається на комплекс психічних, соціальних та лінгвістичних
чинників і виявляється як інтенсифікація виразності повідомлюваного, що збільшує
силу впливу висловлення. Вона розуміється як продукт емоційності і невіддільний
компонент семантичної структури, який виявляє її здатність виражати зміст яскравіше,
наочніше, передавати інтенсивність змісту [3, с 70].
Експресія емоційного стану виражається лексикою, фонетичними і морфологічними
засобами, фразеологізмами, лексико-синтаксичними і синтаксичними конструкціями.
Емоційний концепт тлумачать «як етнічно та культурно зумовлене, складне
структурно-смислове правило, лексично та фразеологічно вербалізоване утворення, що
базується на понятійній основі, охоплює, крім поняття, образ та оцінку, функціонально
замінює людині в процесі рефлексії та комунікації безліч однопорядкових предметів,
що викликають зацікавленість – як особливе ставлення до обʼєктів довкілля» [1, с. 37].
Враховуючи культурну обумовленість мовленнєвого вираження емоцій, у студентів
можуть виникати труднощі з їх експресію англійською мовою, а також з розумінням їх
проявів носіями англійської мови.
Фонетичними засобами вираження емоцій є особливості артикуляції та звучання. Їх
існування підтверджується розрізненням мовцями та слухачами інтонаційних
конструкцій з модальним значенням. Не варто ними нехтувати, оскільки це призводить
до неточного зображення справжніх думок адресата [4, с. 92-93]. Тобто, студенти
можуть неправильно розрізняти і виражати конотативний зміст повідомлення,
наприклад, іронію або питальну інтонацію.
Для відпрацювання цього аспекту вираження емоцій, слід особливу увагу приділяти
аудіоматеріалам з живим мовленням, які б відображали його спонтанність. У студентів
повинні сформуватись певні шаблони, які вони зможуть застосувати на практиці. Після
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прослуховування рекомендовано розібрати конкретні випадки застосовування
основних типів інтонації.
Найкращим способом формування вмінь інтонаційного вираження емоцій є діалог,
оскільки саме вони відображають всі способи вираження емоцій. Можна давати
завдання на складання діалогів про ситуацію, яка, зазвичай викликає певну емоцію
(наприклад, здивування від неочікуваного подарунка).
Емоції на морфологічному рівні виражаються в словах, емоційне ставлення яких до
предмета або явища зумовлене граматичними способами та особливими афіксами (-ish,
super-, -esque) [2, с. 78]. Вони особливо поширені в розмовному мовленні і сленгу, тому
їх також варто виділяти в аудіоматеріалах і розгляді письмових вправ.
Однією з лексичних труднощів вербальної експресії є синонімічні ряди, які часто
містять в собі лексеми з негативною, позитивною і нейтральною конотацією.
Наприклад, sadness, melancholy, depression, dejection, gloom, blues, dumps відрізняються
одне від одного глибиною почуттів [4, с. 111–112]. Також до них можна віднести сленг,
жаргон і вульгаризми.
Тому на заняттях слід приділяти особливу увагу подібним словам, щоб студенти
усвідомлювали доречність їх використання. Доречність може залежати від офіційності і
неофіційності розмови, стосунків між комунікантами і соціальною роллю. До завдань
на відпрацювання доречності віднести підбір правильного відповідника у реченні в
залежності від контексту і розподіл слів в залежності від їх емоційного забарвлення.
Вивчення емоційної лексики також має полягати в формуванні розуміння іншомовної
картини світу.
Фразеологізмам притаманна широка гамма виражальних і експресивних властивостей.
Заміна фразеологічної одиниці вільним словосполучення призведе до значної втрати
емоційного забарвлення. Отже, вони також заслуговують особливої уваги при вивченні
емоційної лексики.
В різних мовах для фразеологізмів з однаковим значенням можуть застосовуватися
різні компоненти, особливо на позначення емоцій. Наприклад, “hang one’s head”
виступає еквівалентом до «повісити носа». Це може викликати плутанину у студентів,
тому що часто виникає бажання просто калькувати український фразеологізм
англійською мовою. Про цей лінгвокультурний аспект також не варто забувати, інакше
мета повідомлення студента буде просто незрозуміла носію мови.
В цілому розвитку експресії емоцій на лексичному рівні сприяє читання художньої
літератури мовою оригіналу. Воно може допомогти зрозуміти різницю між
синонімічними рядами, оскільки автори часто вдаються до детального опису
емоційного стану персонажу, зачіпаючи як відчуття, так і фізіологічні симптоми. Також
художні твори збагатять словниковий запас фразеологізмами, які часто
використовуються для експресивності. До того ж, художній жанр зображає культурні
особливості країни, світогляду її жителів і соціальні чинники.
Особливу складність становлять вигуки. Вигук – це лексико-синтаксичний засіб
вираження вербальної експресії емоцій, що характеризуються неповнотою семантики
та її залежності від контексту. Вони часто вказують на емоцію, і від так на оцінку
мовцем дійсності. Вони відрізняються від повнозначних речень тим, що не
співвідносяться з поняттями й слугують для безпосереднього вираження різних
почуттів, емоцій і волевиявлень людини, не називаючи їх. Від службових частин мови
вигук відрізняється тим, що не може виражати синтаксичні відношення між
повнозначними словами [4, с. 163-164].
Також виділяють вторинні вигуки, похідні від інших частин мови, які є експліцитними
виразниками емоцій. Їх формальні особливості, зазвичай дозволяють встановити
емоційне значення, проте це не завжди вдається. Наприклад, “like fun” для
непогодження зі співрозмовником [4, с. 165].
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До того ж далеко не всі вигуки присутні як в українській, так і англійській
лінгвокультурах, тому їх ідентифікація може даватися студентам важко. Наприклад,
якщо “wow!” скоріше за все буде зрозуміле кожному, то “duh!” або “yuk!” можуть
збити студентів із пантелику, особливо в квазі-реченнях.
В розмовній мові вигуки представлені найбільше, до того ж жести і міміка, що
супроводжують їх, допоможуть виявити їх значення. Саме тому використання
відеоматеріалів рекомендується для вивчення вигуків. Особливо це стосується
мультфільмів, які відрізняються більшою експресивністю, і персонажі яких часто
вживають вигуки як коронні фрази.
Синтаксичні засоби головним чином слугують для інтенсифікації емоційного стану. До
них можна віднести повтор, інверсію й ампліфікацію [3, с 71]. Таким чином володіння
експресивним синтаксисом англійської мови допоможе студентам захоплювати увагу і
доносити суть свого повідомлення, наприклад, під час презентації проекту або дискусії.
Для відпрацювання синтаксичних засобів також можна використовувати фільми і
художню літературу, проте більш ефективним матеріалом стануть промови відомих
особистостей. Після прослуховування аналізуються синтаксичні конструкції, які
виражали певний емоційний ефект. Для закріплення матеріалу можна скласти діалог
або монолог з використанням аналогічних синтаксичних конструкцій.
Таким чином, опановування способами вираження емоцій допоможе студентам не
лише описувати внутрішній стану, але й збагатить лексичний запас і надаватиме
кращого розуміння іншомовної культури. Художню літературу і фільми можна вважати
основним джерелом знань щодо емоційної складової мови. Діалог найкраще підходить
для формування практичних навичок у вираженні емоцій. Важливо, щоб у всі підібрані
приклади мали в собі живе, емоційне мовлення.
Також при вивченні емоційних проявів важливо застосовувати невербальні засоби і
інтонацію, що допоможе сформувати асоціації. Викладач повинен звертати увагу на
доречність використання прийомів вербалізації в залежності від контексту,
підкріплюючи це культурними особливостями.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ
НА ЗАНЯТТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У результаті широкомасштабного впливу сленгу на всі прошарки суспільства,
його вивчення набуває актуальності у вищих державних та приватних закладах.
Оскільки сленг є дискусійним питанням у професійній викладацькій сфері, деякі вчені
відносять його до основи розуміння повсякденного спілкування. Вивчення іноземної
мови включає в себе висхідний інтерактивний засіб спілкування, без якого людина не
здатна вдосконалити рівень володіння іноземної мови та досягти взаємного розуміння з
носіями мовлення. Концепти, котрі учень покращує під час навчання, поліпшують
процес комунікації та приймають учать у мовному діалозі. Оскільки, сленг виступає
лексичним аспектом мови, він поєдную у собі неоднорідні лексичні та стилістичні
феномени. Для дослідження особливостей та етимології сленгу у роботі використані
теоретичні аналізи поняття «сленг», мовленнєвий аналіз поведінки літературних
засобів спілкування, а також дослідження витоків феномену – сленгу. Основана мета
використання сленгу полягає у встановленні відчуття общинності між носіями. Його
характеризують, як експресивно неформальний засіб спілкування, який не обмежується
регіонами та країнами. Важливість сленгу полягає у відображенні культурних
цінностей суспільства, до якого він відноситься.
Із загальної точки зору сленг трактується, як специфічна лексична одиниця,
котра виходить за межі літературних норм розмовної мови, з одного боку включаючи
слова та фразеологічні одиниці професійної мови, соціального жаргону та
професійного арго, а з іншого боку широко поширені та всебічні емоційно-експресивні
слова з фразеологічними одиницями нелітературної мови [4, 187].
Основний фактор у вивченні сленгу у ЗВО полягає у різноманітності
функціонування. Він надає ефекту новизни в ході спілкуванні; на приклад, ми можемо
розглянути “sadeventure” за тлумаченням: «сумна подорож або люди, котрі
подорожують з сумним настроєм». Використання зображено у реченні: “I thought we'd
have a good time but it turned out to be a sadventure”. Злиття двох слів впливає на
сприйняття мови, підсилюючи уваги читача. З цього аспекту випливає необхідність
розуміння стегнових виразів, задля впевненого використання висхідної мови. Сленг
надає підсиленого емоційного фону задля кращого сприймання діалогу слухачем.
Слово «sadghetti» використовується при опису людини, котра на одинці вечеряє з
депресивним настроєм. На прикладі: “How was dinner last night?” “I had sadghetti...” З
допомогою сленгового терміну мовець точно висловлює свої почуття, розриваючи
емоційну оцінку ситуації [3, 126].
Важливо зазначити розвиток технологічного шару у сучасному середовищі.
Сленг абстрагується к появам новітніх додатків на смартфон, диктуючи виникнення
нових термінів. За приклад можемо розглянути “selfie”, що означає фотографувати
себе. Так з‘явилися безліч комбінацій, такі як “morning selfie” зі значення: «людини,
котра вранці публікує селфі, задля якого нанесла макіяж та приймала душ, потім
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фотографується з підписом під світлиною ніби вона виглядає так у повсякденному
житті» [1, 295].
У результаті детального аналізу функціонування сленгу у розмовній та
літературній мовах випливають два протиставлення: перша група притримується думки
недоречного викладання сленгу у академічному середовищі, адже він виходить за
рамки стандартизованої літературної мови. Існують випадки у сфері викладання, коли
вчителі не мають жодного уявлення про сленг та його функціонування, адже їх основне
джерело – іноземна література, з допомоги якою викладачі здатні досягти високого
рівня володіння мови у студентів, але більшість випадків доводять некомпетентність
учнів на комунікативному рівні. Тому, варто розуміти невід’ємне значення сленгу у
розмовному середовищі. На разі виділяють звичний та непристойний сленг. Звичний
сленг відноситься до повсякденного спілкування та постає значущою частиною нашого
інтерактивного існування. Такий навчальний підхід сприяє покращенню комунікації з
носіями висхідної мови. Без володіння соціокультурними, фактичними та
контекстуальними знаннями іноземної мови ми стикаємося з перепонами розуміння
діалогу між мовцями, адже основна мета мови – це відображення власної культури [2,
147].
Сленг підкреслює зміни у мовному середовищі з прийнятими контекстуальними
виправленнями. Тому основна проблема його викладання полягає у відсутності
літератури, адже поява та зникнення сленгу надто швидкоплинна, що пояснює
складності із нотуванням термінів та виразів. У цьому випадку викладачі постають
перед проблемою вживання застарілого чи модернізованого сленгу, хоча обидва
варіанти допоможуть студентам відрізняти часові періоди виникнення слів та йти в
ногу із сучасним неформальним ужитком носіїв мови. Для кращого засвоєння
неформального виду мовлення, науковці рекомендують використовувати слуховий
метод навчання. Такий підхід сприяє кращому орієнтуванню та впевненому володінню
іноземної мови. Більшість студентів проявляє високу зацікавленість до можливостей
побачити способи використання певних аспектів мовлення. Загальне поняття та настрій
певних виразів передається за допомогою жестикуляції, емоційних виразів на обличчі
та ставлення мовця до ситуації. Ці паралінгвістичні об’єкти пояснюють ідею
повідомлення та сприяють кращій інтерпретації тексту [1, 282]. Введення сленгу з
фамільярними асоціаціями допомагає студентам краще асимілюватися з культурою
носіїв мови. Використовуючи соціальні мережі, вони заохочуються до поглибленого
вивчення іноземного засобу спілкування, таким чином, здатні показати приналежність
до певного прошарку суспільства.
Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що викладання сленгу на заняттях з
англійської мови є доцільним, не зважаючи на його хитку репутацію в академічному
середовищі. Сленг, як засіб щоденного спілкування, допомагає наблизитись до носіїв
мови з поглибленим розумінням їхніх культурних особливостей. Його викладання не
повинно витісняти стандартизовані правила літературного спілкування, а лише
доповнювати їх.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ В НОРМУВАННІ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Питання мовної норми є однією з тих нагальних проблем, які можна назвати
актуальними в будь-який час розвитку суспільства й науки, тому його обговорення не
припиняється, а тільки пожвавлюється, особливо останнім часом, коли спостерігаємо
кардинальні зміни в системі сучасної української мови. Мовні норми встановлюються
упродовж століть, вони ґрунтуються на правилах та засадах, які стали визначальними й
обов’язковими для сучасних носіїв літературної мови. Як зазначав ще 1936 р. видатний
діяч українського відродження проф. І. Огієнко, «для одного народу мусить бути тільки
одна літературна мова й вимова, тільки один правопис».
Мовне явище вважається нормативним, якщо воно характеризується такими
ознаками, як відповідність структурі мови, масова й регулярна відтворюваність у
процесі мовленнєвої діяльності більшості говорять людей, суспільні схвалення й
визнання. Мовні норми, звичайно, не штучно придумані філологами, вони
відображають певний етап у розвитку літературної мови всього народу, причому мовні
норми не можна ввести або скасувати указом, їх неможливо реформувати
адміністративним шляхом. Діяльність вчених-мовознавців, які вивчають норми мови,
полягає в іншому: виявляти, описувати й кодифікувати мовні норми, а також
пояснювати і пропагувати їх. Як зазначено в Енциклопедії української мови, мовна
норма – сукупність мовних засобів, що відповідають системі мові й сприймаються її
носіями як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови й
суспільства [3].
До основних джерел мовної норми належать насамперед твори письменниківкласиків, твори сучасних письменників, які продовжують класичні традиції, публікації
засобів масової інформації, загальноприйняте сучасне вживання, а також висновки
лінгвістичних досліджень. Учені (Л. Булаховський, В. Русанівський, О. Тараненко,
С. Єрмоленко) докладно аналізують характерні риси мовних норм, звертаючи увагу, що
найважливішими серед них є відносна стійкість, поширеність, загальновживаність,
відповідність вживання звичаям і можливостям мовної системи. Саме такі встановлені
норми захищають літературну мову від потоку діалектного мовлення, соціальних і
професійних жаргонів, просторіччя, що дозволяє літературній мові виконувати одну з
найважливіших функцій – культурну [4, с. 52].
Мета нашої розвідки – визначити основні проблеми, пов’язані з питаннями
нормування, які найяскравіше виявляють себе в сучасній українській мові.
Початок ХХІ століття – це новітній період для української мови, для якого
характерний час активного розвитку й зміцнення, тому й відбувається чимало змін,
зокрема в номінативній системі. Ці зміни зумовлені і екстралінгвістичними чинниками
(соціально-історичні, прискорений розвиток науки й техніки, глобалізація, міграційні
процеси, модифікації в культурній, естетичній сферах дійсності [5]), і
інтралінгвістичними (внутрішніми) чинниками (закон традиції, закон аналогії, мовної
економії, закон суперечностей, протиставлень [1, с. 75]). Ці чинники впливають на всі
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динамічні процеси, які відбуваються в сучасній українській мові, зокрема й ті, що
пов’язані зі зміною в лексиконі. Уважаємо за необхідне схарактеризувати деякі з них.
По-перше, це розширення словникового складу мови за рахунок збільшення
іншомовних запозичень, новотворів, поява нових значень, смислові модифікації
сталого фонду літературної мови.
По-друге, спостерігається зникнення в деяких лексичних одиницях певного
«ідеологічного нашарування», зокрема в словах консерватизм, гоеполітика тощо.
По-третє, наявна актуалізація лексем, що належать до різних сфер застування
мови, і переорієнтація номінацій, пов’язаних із соціально-економічною перебудовою,
зокрема переходом до ринкової економіки (тому виникає необхідність у таких словах,
як дефолт, бізнес, холдинг тощо). Необхідно зауважити, що серед актуалізованої
лексики чільне місце посідають лексеми, що за походженням є одиницями
західноукраїнського варіанта літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. Однією з
причин закріплення в активному обігу таких слів є пуристичні тенденції, прагнення
мовців уживати слова, що структурно не нагадують російські, наприклад: аграфа
(застібка), атака (мед. напад), атракція (видовище, розвага), жарівка (електрична
лампочка), заморозник (холодильник), інвазія (вторгнення), канапка, накладанець
(бутерброд), колежанка (подружка, товаришка), лазничка (ванна кімната), наплічник,
наплечник (рюкзак), піґулка (пілюля, таблетка), фіпштик (задавака, вискочка) [6, c. 92].
Важливим динамічним процесом є й інтенсивна демократизація мови, що
виявляється в поширенні жаргонної, зниженої, просторічної лексики.
Для змін в українському лексиконі характерна й тенденція до дерусифікації
словотвірної категорії назв особи в українському лексиконі загалом, про що свідчить
поява таких найменувань із суфіксом -ник, які приходять на зміну назвам осіб із
суфіксами -чик/-щик або «конкурують» з ними [2, с. 3], заміна субстантивованих
активних дієприкметників – назв осіб: мітингуючий – мітингар або мітингувальник,
піарщик – піарник, піарівець тощо. Лексична норма модифікується через активність
іменникових дериватів на позначення особи жіночої статі. Це насамперед
найменування професійної діяльності людини, характеристики особи та ін. із суфіксом
-к- (акціонерка, прем’єрка). -иц- (валютниця, ізолювальниця).
Для сучасної української мови характерні не лише загальні зміни, але й
спеціальні. Особливо актуальними стали орфографічні. Новий український правопис –
тема дискусійна і жваво обговорювана. Оновлені правила схожі на правопис 1928 року
– його скасували як «націоналістичний» та затвердили інший документ, який у редакції
1993 року діяв донині. Також у зв’язку з розвитком технологій з’явилося безліч слів,
правила написання яких визначили в новому правописі. Основна мета укладачів під час
роботи над новим правописом – урахувати ті мовні явища, які у зв’язку з розвитком
невпинно поширюються в різних сферах суспільного життя. «Правописна комісія
виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої
мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні
орфографічні положення», – зазначають розробники документа. Зміни, пояснюють
вони, мають бути зручними для всіх, особливо під час повсякденного спілкування,
адже кількість правильних варіантів слів розширюється, а кількість обов’язкових
правил, навпаки, зменшується. Окрім того, автори проекту сподіваються, що
нововведення легко сприймуть в освітній галузі.
Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію «Українського правопису»
22 травня на засіданні уряду. Постанова також визнає, що втратив чинність пункт 1
постанови Кабміну від 1992 року щодо українського правопису. 3 червня почав діяти
новий Український правопис 2019 року. Від цього моменту рекомендовано
застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного
життя, зокрема:
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1. Унормована можливість у деяких випадках писати букву и на початку слова,
що раніше офіційно «заборонялося» й вимагалося писати лише і. Новинкою, порівняно
з попереднім правописом, стала можливість писати слова ірій / ирій ірод / ирод двома
способами.
2. У префікса архі- з’явився варіант архи- в назвах церковних звань, титулів і
чинів: архимандрит і архімандрит, архиєрей і архієрей, архистратиг і архістратиг
тощо.
3. Групі іменників третьої відміни в родовому відмінку однини повернуте як
варіант також закінчення на -и, крім закінчення -і, що дотепер від 1930-х років було
єдиною дозволеною формою: Іменник на -ть після приголосного, а також слова кров,
любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як
варіант закінчення -и: гідности, незалежности, радости, крови, любови, осени, соли,
Білоруси.
4. Значно розширений перелік компонентів, які пишуться з рештою слова разом
(раніше багато з них писалися через дефіс). Це стосується не тільки іменників, а й
утворюваних від них прикметників, які теж тепер втратять дефіс. Змінене написання
компонента пів: запроваджене його написання іноді окремо, іноді разом – залежно від
його значення; раніше він писався іноді разом, іноді через дефіс.
5. Слово священник тепер слід писати з двома н, як і в інших словах зі збігом
однакових приголосних на межі кореня і суфікса; раніше воно було фактичним
винятком і писалося з одним н.
6. Слова проєкт, проєкція слід писати через є, як і в інших схожих випадках, на
кшталт траєкторія, що було запроваджено раніше; дотепер вони писалися через е і
були винятками.
7. Тепер правопис припускає передавати звук [g] і близькі до нього звуки в
іменах і прізвищах також через ґ, а не тільки через г: Вергілій, Гарсія, Гегель і Верґілій,
Ґарсія, Геґель тощо.
8. Змінений принцип передачі деяких російських чоловічих прізвищ
прикметникового зразка – тепер усі вони передаються через -ий, навіть якщо в
російському оригіналі -ой (винятком лишається Толстой): Донський, Крутий,
Луговський; раніше такі російські прізвища на -ой залишали це закінчення й в
українській передачі тощо [7].
Не всі лінгвісти підтримали зміни в новому правописі. Так, питання до нової
редакції українського правопису є, наприклад, у доктора філологічних наук та
академіка АН ВШ України є Лариси Масенко. У такому вигляді, як зараз, уважає вчена,
ухвалювати документ не можна було. «Взяти слова на «о»: іншомовні запозичення, на
кшталт, «кіно», «метро» і так далі. Їх знову не хочуть змінювати. Свого часу
Ю. Шевельов (українсько-американський славіст-мовознавець) дуже добре пояснив,
чому вони в нас не відмінюються: через вплив російської. Адже «російська мова
запозичила ці слова з французької і лишила їх так само незмінюваними. А от у
польській чи чеській ці слова відмінюються», – пояснює науковець [8]. Критикує
філолог і зміни, що стосуються спільного написання слів з низкою перших складників
(наприклад, «віцепрем’єр» чи «ексчемпіон»). Зауважує, що ці речі не впливають на
мову, а є суто графічними змінами. Нечіткими для неї є і зміни, що стосуються
використання літери ґ: вважає їх могло бути більше.
Отже, у сучасній українській мові наразі відбувається чимало змін у системі,
зокрема на лексичному й словотвірному рівнях. Незважаючи на деякі дискусійні
питання, прийнятий й новий правопис. Загалом всі ці зміни сприяють вираженню
самобутності й оригінальності української мови, відновленню її традицій.
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SOCIOCULTURAL COMPETENCIES OF STUDENTS AT FOREIGN
LANGUAGES CLASSES AND THE USE OF INTERCULTURAL
MISUNDERSTANDING
Foreign languages teachers have always paid much attention to formation of
sociocultural competencies among foreign languages learners as it enables them to behave
correctly in different socio-cultural environment, to act adequately in situations of
intercultural communication.
One of the methodologies that allows to form such sociocultural competencies is
sociocultural sensibilization. The main concept of this methodology is that students must
realize the influence of culture on the surrounding world perceiving, language and
communication.
The development of sociocultural competencies and sociocultural sensibilization
formation is not possible if students don’t understand the mechanism of intercultural
communication and sensitivity development to sociocultural factors, which cause
misunderstanding. Therefore, the mechanisms of intercultural communication and the causes
of misunderstanding must be the discussion subjects during practical subjects.
Each sociocultural group has its own sociocultural knowledge and standards of
behavior which can be considered as cultural interaction. Speakers belonging to different
cultures may have absolutely different points of view, but during the process of
communication these standards adopt. That’s why no adequate interpretation of the partners
actions and words occur, which is caused by behavioral schemes characteristic for their native
culture. It leads to the situation, when the results of interpretation do not correspond to
expectations and hopes of the communication participants. Very often miscommunication is
190

caused by psychologization of interpretation. Failures of the communicative character are
often caused by incorrect gestures interpretation and lack of knowledge in the field of
professional terminology. Later it leads to misunderstanding and as a result to the lack of
objectivity and appearance of stereotypes, and sometimes to avoiding of any contacts with the
representatives of other cultures.
So, in order to prevent incorrect interpretation of the partner’s behavior and
appearance of intercultural misunderstanding between the participants of intercultural
communication it is necessary to be aware about the specific peculiarities of such
communication. Foreign languages teachers, in their turn, have to create a background and
teach students to communicate in a foreign language to overcome difficult situations. This
aim is stipulated by the necessity of formation of high level competency, widening of outlook
and new knowledge spectrum. Lack of knowledge concerning the outlook of different cultures
can influence the surrounding world perceiving and effect successful communication. The
process of communication can be affected by the incorrect understanding of the language
situation, lack of conversational experience with representatives of other countries,
incorrectness in the situation how you interpret behavior in the process of communication,
mistaken ideas about rules of business interaction. Hence, it is advisable to aim practical
classes for discussion of mechanisms of such intercultural misunderstandings occurrence.
Also one more useful practical approach for this problem solution can be holding “Speaking
Clubs” meetings for which representatives of different cultures are invited. During such
“Speaking Clubs” meetings it is advisable to ask foreigners about their national peculiarities
of hand-shaking as the main form of greeting. Moreover, it is better to know that in some
countries it is not polite to shake hands with women. Also it is recommended to be aware
about the attitude to the elderly, and that it is they who are supposed to start a conversation.
Another source of communicative failures can be psychological effect, because the
presence of some knowledge and ideas do not provide their proper use in practice. Different
parts of the communicative text (word, phrase) can also cause some failures in
communication.
During such meetings it is possible to analyze situations of such intercultural
misunderstanding. Foreign students, as representatives of other cultures, can be asked to
interpret some misunderstanding situations, or tell about some topics of a conversation, which
are not recommended to touch at all in the process of communication. But also it should be
mentioned that studying and copying out situations of intercultural communication is neither
a problem-solving nor a way to success in intercultural communication, because it is almost
impossible to cover all the wide range of aspects of foreign cultures reality, to take into
consideration all peculiarities of complex phenomenon of their national life. Therefore, during
classes devoted to such topics it is necessary to emphasize not the rules of behavior of people
from different foreign countries, but the aspect of realizing cultural determinativeness of the
communication participants behavior. Special attention must be paid to sociocultural
determinativeness of some lexical units meaning. Also it would be advisable to discuss
peculiarities of the telephone conversations and business negotiations keeping. It is very
useful to know polite phrases for asking and refusing in order to avoid impolite or too direct
expressions in one or another cultural situation. It is not less important to discuss paraverbal
factors such as the voice tone, intonation, pauses, rhythm of expression and non-verbal
factors such as mimics, gesticulation, communication distance and outlook.
Therefore, the reasons of lingo-social misunderstandings can be referred to national
peculiarities of behavior and characters of partners. This situation is very often caused by the
fact that communication participants are not aware of existence of preferences and standards
of behavior in certain situation characteristic for different cultures. The aim of such practical
classes is to teach the students that the only way to avoid intercultural misunderstanding is
not trying to learn how to behave yourself in different sociocultural situations but to know
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about sociolinguistic factors that cause these misunderstanding and use these factors to find
out the reasons of misunderstanding in every situation.
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MINDMAPPING MNEMOTECHNIQUE AS AN INNOVATIVE TOOL
IN THE E-LEARNING OF ENGLISH VOCABULARY
FOR THE LEVEL B2
English vocabulary learning constitutes an essential and important part of English
teaching and learning. It not only influences performance in reading and writing, but also has
an impact on the accuracy and fluency in speaking. However, many students learn vocabulary
by rote memorization, which is boring and monotonous. And the outcome of this learning
method is not satisfactory. Therefore, it is highly desirable to use a more effective teaching
tool to help students learn English vocabulary.
Learning vocabulary is a crucial part for ESL learners. Teachers use different
strategies to facilitate vocabulary acquisition. For example, they may provide explicit
explanations and synonyms of the words, or use role-plays or multi-media to increase
exposure. Some articles and books have shown positive relationships between vocabulary
learning strategies and learning outcomes and researchers have studied the nature of the
former in this connection. Students often use repetition as an important procedure for
vocabulary acquisition. However, learning vocabulary by reciting words is painful and
ineffective. To enhance the effectiveness for recalling definitions, we should use additional
procedures such as the keyword technique. Memory strategies which were regarded as
powerful mental tools have also been studied. They can facilitate remembering and
understanding through the use of acronyms, words and images. To enhance the effectiveness
of learning, students have to be trained about memory strategies and encouraged to apply
them throughout the process.
A “Mind Map” is a graphic tool which contains a central key word or image and
secondary ideas that radiate from the central idea as branches. The key idea crystallizes the
subject of attention while the branches represent the connections established with the central
idea, forming a connected nodal structure. “Mind Maps” were developed by the British
psychologist Tony Buzan in the late 60´s in an attempt to help students take notes effectively.
According to Buzan, a “Mind Map” is an associative network of images and words which
“harnesses the full range of cortical skills: word, image, number, logic, rhythm, colour and
spatial awareness in a single, uniquely powerful technique” [1;81]. He claims that a “Mind
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Map” can unleash the mind´s potential because it mirrors the associative functioning of the
brain which is radiant and holistic.
The Mind Map, based on a hierarchy and classification of information, stretches out
branches from a central topic by certain association. It can be seen as a radiating graph
composed of a central topic and several branches. The way the brain thinks can be represented
by the structure of the Mind Map. In this sense, it can also be considered as a map illustrating
the relationships among areas of knowledge. By means of the hierarchy and classification,
The Mind Map changes the boring information to be memorized into a colorful and highly
organized picture, alleviating the burden of relying on rote memorization. With Mind Maps
each new pieces of information you put into your head automatically ‘hooks on to’ all the
information already in there. The more these grappling hooks, the easier you ‘hook out’ the
information you need. Therefore, with Mind Maps, the more you know and learn, the easier it
is to learn and know more [1]. The Mind Map is a much stronger and more interesting
method, because it takes advantage of the existing logical relationship between the targeted
information. The first step in the creation of a Mind Map is to find the most central or key
idea. This will be placed at the center of the Map. From here the other items are placed,
visualizing the cognitive proximity as a corresponding physical proximity to the center of the
diagram. Each related idea is mapped with a line from an already mapped related idea, and
from the new idea to other related ideas. Because the ideas are related, this method is
particularly useful for logically minded students who have difficulty with simple rote
memorization. A Mind Map is the easiest way to put information into your brain and to take
information out of your brain [3]. Since most foreign languages are taught using
memorization as an integral part of the learning process, students for whom memorization is a
problem are traditionally at a great disadvantage when forced to use this learning style (rote
memorization). The Mind Mapping method can help present vocabularies learned and to be
learnt in a logical and related matrix, so what was once their weakness can become their
strength. Buzan summarized the benefits of using the Mind Maps: The Mind Maps can inspire
interest in students, make lessons and presentations more spontaneous, flexible, creative and
enjoyable, give the students a deeper understanding of the subject. They can help you relate
your own knowledge to those expressed in books, lectures and presentations [3].
Learning is closely related to memory. Forgetting, to some extent, is due to not
finding the connections to the information stored somewhere in the mind. If we process
information at a deep and meaningful level and then retain it in our cognitive network, it will
be much easier to retrieve it when needed, as there are many cues which constitute facilitators
for retrieving. The more paths between the ideas, and the more comprehensive the cognitive
map of related ideas, the greater the chance of finding one of these relationships, and through
this related idea remembering the needed word. With the creation of numerous connections,
the likelihood of recalling none of them decreases exponentially. Totally forgetting an item
with so many connections becomes quite unlikely. In the levels of processing, the deeper the
level at which an item is processed, the better the memory because the memory trace is more
ingrained [2]. Take memorizing English vocabulary as an example, if someone with weak
memorization ability attempts to process a vocabulary word on the surface level, for instance,
by just memorizing its spelling and meaning, it will be forgotten quickly. However, if he
processes each word as part of a cognitive network of related ideas at a deep level, then both
retention and functionality is greatly enhanced. For instance, suppose we map the word
“orange”, we can process it by thinking it belongs to the category of fruit, its color,
visualizing it in the store and in his meals, and the memory of how it tastes, then the word will
become an integral part of his active vocabulary. In sum, the deeper we process the
information we receive through our senses, the longer it will stay in our memory. This can
explain why some students can spend a lot of time memorizing vocabulary, but still not have
satisfactory results. The Mind Map is a manifestation of processing information at a deep
level as it builds up information associated with the key words. Forming associations between
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bits of knowledge helps to facilitate their acquisition and storage in memory [2]. In addition,
the Mind Map deals with information in a well-organized way. It always stretches out
branches from a central topic, and sub- central topics are orderly structured around the central
topic. Organized material improves memory because items are linked to one another
systematically. Recalling of one item prompts recall of the items linked to it [2].
The structure of Mind Maps. First, a Mind Map contains a central word, nodes and
line. The main word, which is positioned at the center of the whole Mind Map, is the topic
being discussed and learnt. By associating topics related to the central word, the first level of
subordinate words is introduced, which surrounds the central word. By linking the central
word and the first level of subordinate words, several branches are formed. Then, from the
first level of subordinate topics, the second level of topics is introduced, and so forth. In this
way, a Mind Map can contain a central word and infinite sub-centered words. The sub-central
words, other than the central word, are called nodes. The process of presenting the associated
words put on the branches in the Mind Map is similar to the process of our brain thinking. In
this sense, a Mind Map is like a tool recording the process of thinking. Secondly, a Mind Map
usually incorporates words, color, images and graphs, which make words easy to be
remembered. It is a visual map as well as a thinking tool. The color, images and graphs can
activate the right hemisphere of the brain, thus improving memory. Meanwhile, the color,
images and graphs can vividly convey the meaning of the words. On top of that, they together
constitute an effective means to differentiate the subtle distinction of meaning between two
words. Thirdly, Mind Maps are characterized by hierarchical structure, which is consistent
with the character of logical thinking. In the process of constructing a Mind Map, we use
divergent thinking to induce subtopics. This process enables the Mind Map to present things
logically and structurally. It is in accordance with the way our brain accepts and assimilates
that which surrounds us. By contrast, using linear notes (in the form of a list) is against the
natural way of thinking, as it generates an idea, but then deliberately cuts it off from the ideas
preceding and following it [1]. The continuous disassociation of each idea from its context
hinders the natural thinking process, and increasingly reduces the probability of creativity and
recall [1]. From the Mind Map of “weather’’, we can see that the Mind Map is characterized
by a hierarchical (although not vertical) structure. In the process of constructing a Mind Map,
we proceed with divergent thinking and rearrange the unorganized knowledge in our brain in
order to facilitate understanding and memorizing. It is beneficial to vocabulary learning to
review the old and the new vocabulary and find out their relationship, which helps the
disorganized knowledge to be formed into a knowledge network and makes structure of the
knowledge simplified and systematic. The knowledge network bears practical results because
it is in harmony with our cognitive functionality. It is reasonable to say that the Mind Map is a
powerful tool that can help students’ learning of vocabulary. With the development of
information technology, there are many Mind Map software programs available on the
internet, such as freeMind, Mindmanager, XMind, MindMaple, etc. And even some of them
allow free use. There are various formats of Mind Maps included in the software. Thus,
teachers can download the software and create a Mind Map easily.
The study reveals that the use of mind mapping technique in language teaching
provides an active role for students, while a teacher becomes a facilitator and a coordinator,
helping the students. The most significant results of this study have shown that mind maps are
useful for solving problems, brainstorming the ideas, learning new vocabulary, taking notes,
improving reading skills and preparing presentations. Summing up the results of the personal
teaching experience, and the results of the survey, it can be concluded that mind mapping
technique can be successfully implemented in the e-learning, providing creative and available
tool for students, educators and researchers.
From the above discussion, the Mind Map should play an important role in teaching
practices. The main function of a Mind Map is that it can help create interconnectedness
among isolated units or items. In this way, it can help learners organize and manage
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knowledge learned. By connecting the old knowledge and the new, the Mind Map helps
students achieve a deeper understanding of their knowledge. During this process, a new and
extensive system of knowledge is built up. Therefore, in teaching practice, teachers can use
the Mind Map to transfer and help students create knowledge, facilitating communication
between teachers and students.
Based on this, the Mind Map can be considered as a teaching strategy used to present
teaching content and courseware and construct a knowledge network, which can help enhance
the effectiveness of teaching. The application of the Mind Map is not limited to learning
English vocabulary. It can also be utilized in other aspects of English education such as
grammar, reading and writing. The application of the Mind Map in education will expand
with future studies.
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ТЕРМІНИ АРХІТЕКТУРИ ПРИ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Для іноземних студентів навчання термінології майбутньої спеціальності,
безумовно, постає професійно орієнтованим та надзвичайно актуальним, оскільки без
знань відповідної термінологічної системи, основних законів її функціонування й
розвитку неможливо досягти високого результату в оволодінні спеціальними
дисциплінами.
З метою систематизації й активізації спеціальних наукових знань під час
опрацювання наукових текстів з архітектури вже на перших курсах навчання в
університеті необхідно поступово укладати активні доповнювані як перекладні
термінологічні глосарії, так й тлумачні, де до кожного терміна презентовано
визначення, що допоможе якнайточніше зрозуміти обсяг відповідного поняття.
Кількість та вибір термінологічних лексем таких словників з архітектурних
спеціальностей, звісно, відрізняються у залежності від рівня та етапу підготовки
іноземних слухачів. Однак така робота з вивчення термінологічної лексики потребує
поетапної послідовності, поступового формування й практичного розвитку навичок
узагальнення вивченого термінологічного матеріалу. Практичний результат – активне
використання засвоєних термінологічних одиниць під час професійної діяльності.
При навчанні мови спеціальності на нерідній мові іноземні слухачі постійно
змушені вирішувати декілька достатньо складних задач: виділяти спеціальні терміні
серед іншої загальної термінологічної лексики та загальнонаукової термінології
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нерідною(українською) мовою; перекладати їх на рідну мову; вибудовувати та
використовувати співвідносні термінологічні фонди рідною та нерідною мовами;
порівнювати нормативні визначення, використовувані в термінологічних системах
різних мов.
І для викладача, а з часом і для самостійної роботи іноземного студента,
надзвичайно необхідно добирати для наукових досліджень такі інформативно насичені
наукові тексти з архітектурних спеціальностей, які б таким чином формували необхідну
активну термінологічну основу для професійного становлення майбутнього спеціаліста.
Конкретну галузеву термінологію, яку вивчають иноземні слухачі (а саме –
архітектурну), необхідно розуміти не просто як механічну суму відповідних
термінологічних одиниц, а логіко-понятійну термінологічну систему, яка має певні
сталі зв’язки між її елементами, структурними компонентами. Логіко-семантичні
відносини всередині галузевих термінологічних систем не є сталими. Вони постійно
удосконалюються, оскільки стрімкі інноваційні зміни, що відбуваються у суспільстві,
загалом визначають напрямки розвитку сучасних термінофондів у різних мовах.
Складові архітектурної терміносистеми структуровані відповідно до часових
особливостей, рівня розвитку цієї галузі людської діяльності, тобто поступово
формують системи об’єктивних реалій, системи термінів, системи відповідних понять,
системи визначень цих понять [1, 2, 3]. Специфіку архітектурної терміносистеми
конкретної мови визначає внутрішня організація зв’язків її конкретних системних
складових.
Кожна галузева термінологічна система не ізольована від інших та від загальної
термінологічної системи певної мови. Виникають та закріплюються зв’язки між
терміносистемами, які постійно координуються, постійно удосконалюються рухомі
системи між термінологічних відносин. Ступінь взаємодії згаданих вище систем в
архітектурній галузі визначають особливості функціонування цієї спеціальної сфери
діяльності у конкретному суспільстві та історичному часі (напрямки розвитку саме
архітектурної термінології з урахуванням інноваційних науково-технічних відкриттів).
Таким чином,під час засвоєння термінології на особливу увагу заслуговують
такі аспекти: активна лексикографічна термінологічна робота, розвиток навичок
опрацювання текстів наукового стилю з урахуванням впливу інноваційних науковотехнічних досягнень на архітектурну термінологічну лексику.
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ПРОБЛЕМА СИНТАКСИЧНОГО МІНІМУМУ: ФОРМАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Мова, як найважливіший засіб людського спілкування здійснює цю функцію
через мовлення. Передавана в розмові інформація по-різному розподіляється між
мовними одиницями, складовими висловлювання, залежно від їх ієрархічного статусу,
проте не одна з мовних одиниць не здатна служити засобом спілкування без відповідної
організації, цю функцію виконує синтаксис.
Відповідно основне завдання синтаксису - вивчення правил побудови і
перетворення речень, тобто механізму роботи синтаксичного ладу мови. Синтаксис, як
розділ граматики, є як автономною дисципліною, так і пов'язаною з рядом інших
мовних і немовних дисциплін і передусім з психолінгвістикою і логікою.
Структуризація і представлення знань за допомогою засобів закріплених за
синтаксичною системою мови, пов'язано з процесами мислення і механізмами взаємодії
когнітивних і мовних структур. Певну особливість в цей процес вносить розуміння
речення як складного мовного знаку, складність якого визначається з точки зору
багатовимірності його структури і з позиції його функціонального призначення.
Речення виконує комунікативну, номінативну, когнітивну, інформаційну і
дискурсивну функції. При цьому воно має формальну і змістовну сторону.
Без синтаксису мова - це усього лише набір не пов'язаних одна з одною одиниць.
Функція перетворення одиниць в судження про світ належить граматиці, процес
впорядкування в цій сфері орієнтується на виділення певних когнітивно-оброблених
форм знання, зв'язаних з різними аспектами.
В зв'язку з цим значимою є здатність речень представляти як мовні, так і немовні
знаки, що відбиває багатовимірність концептів, що синтаксично репрезентуються.
Тісна взаємодія мовної і немовної сфери в області синтаксису можлива завдяки
оперуванню категоріями загального і одиничного.
Перетворення в синтаксисі цих категорій у вигляді конкретного і абстрактного
створює основу для усього речемыслительного процесу.
Перехід абстрактного в конкретне здійснюється за рахунок лексики і граматики
мови. С. Д. Кацнельсон відмічає, що "слова виділяються на основі того загального і
інваріантного, що міститься в мисленні і мові.
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Це інваріантне і загальне зберігається як передумова мови, як деяка потенція, яка
в пам'яті може існувати лише у зв'язку з конкретними образами, інакше б вона
виявилася мертвою, а в мові кожен раз підлягає актуалізації, т. е. переходу із загального
в окреме, з абстрактного в конкретне. Граматика зростає на основі процесів
актуалізації. Актуалізація припускає не лише конкретизацію слова в межах цієї
узагальненої (родовий) абстракції, але також конкретизацію стосунків між словами".
У смисловому полі синтаксису важливий конфігураційний формат репрезентації
знань. Він організовує знання за допомогою побудови структури речень в зручні для
оперативної пам'яті конструкції.
Затребуваність одних і тих же моделей і представлення цих схем констатує про
наявність структури абстрагованого знання і про функцію тій або іншій конфігурації
зчленованих елементів і пов'язаних з цими функціями смислових розрізняльних ознак.
Той факт, що комбінаторика структурних елементів отримує функцію граматичного
показника, свідчить на користь дискретності цього чинника в системі мови. Логіка
передбачила поняття о структурній схемі розгортання речення, у вигляді так званої
пропозиціональної функції. Необхідно розрізняти "пропозициональну функцію" як
схему розгортання думки і структурну схему речення. Між ними немає ізоморфізму.
Предикат грає головну роль в синтаксичній структурі речення, а сенс, закладений
в категоріальному значенні дієслова, функціонує в якості предиката. Нове рішення
проблеми взаємодії синтаксису і семантики дає когнітивний підхід до вивчення мови.
Аналіз речення з точки зору смислового набору компонентів дає можливість описати
синтаксис простого речення в термінах синтаксичних концептів. У цьому світлі учені
обговорюють як структури представлення знань так і способи їх концептуальної
організації.
Ключовим моментом є виділення при аналізі речення ментального і мовного
рівнів і виявлення принципів їх взаємодії.
Побудова речення здійснюється не просто за рахунок з'єднання слів, в цьому
процесі задіюються різні розумові і пізнавальні ресурси людини. Цей процес зв'язаний
з обліком різних прихованих явищ, таких як сприйняття, мислення, пам'ять і т.п., з
метою здійснити засвоєння, переробку і передачу знань.
Синтаксичні структури містять матриці, які заповнюються певним набором слів.
Звідси можна зробити висновок, що оптимальне функціонування синтаксичного ярусу
мови ґрунтується на застосуванні структурних схем зв'язування слів, що типізуються,
для формулювання сенсу у вигляді конструкцій. Визнання наявності конструкцій і
розгляд їх як комплексних одиниць з планом змісту і формою регулярно
використовуваних в комунікації, мало велике значення для розвитку синтаксичної
теорії.
Основою будь-якого речення є речення, в якому взаємозв'язані окремі, розрізнені
сутності: R (x, y), R (x, y, z), P (x). Реальне речення може співпадати зі своєю
структурною схемою але також може містити більшу або меншу кількість елементів, в
залежності від комунікативних умов і валентності дієслова. Так наприклад, структурна
модель "N 1 - Vf - N4" є основою багатьох речень з різною семантикою: Pupils write
dictations, Коля вимив руки? Мама варить компот і т. д. Семантика речень різна, проте
можна "простежити "кількісне" варіювання що відповідають комунікативний одиниць".
Вже досить давно використовується поняття мовного мінімуму, в який
включається набір мовних засобів (в першу чергу лексичних), необхідний і достатній
для більшості ситуацій повсякденного спілкування в нейтральному дискурсі.
Традиційно вважалося що числення лексичного мінімуму для учбових цілей вичерпує
проблему оволодіння мовою для елементарних комунікативних цілей. Проте досі не
робилися спроби виділити синтаксичний мінімум і обкреслити його межі, тоді як ця
проблематика є надзвичайно актуальною для самих різних областей мовознавства,
методики вивчення мови і систем штучного інтелекту, бо структура реченя є основним
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засобом що забезпечує побудову із слів зв'язного мовного висловлювання, де порядок
слів, граматичні категорії, інтонаційне забарвлення і т. д. є складеними засобами
структури речення.
Сучасна лінгвістика прагне підвести синтаксичну структуру численних речень до
"єдиного знаменника" і представити її у вигляді кінцевого числа "формул", "моделей",
"структурних схем слів, що включають необхідні організуючі форми, або їх
словосполучень, і правила розгортання і розширення цих формул". А. И. Смирницкий у
своїх роботах називає це "комплексними одиницями мови, які можуть бути визначені
як интонационно-стройові одиниці".
Просте речення прийнято вважати основним синтаксичним одиницею.
Монопредикативна (В. м. Адмони, О. Б. Сиротинина) конструкція, будучи основою
усього різноманіття синтаксичних конструкцій мови, має у своїй основі "структурний
каркас", його типи у кожній мові обмежені, кінцеві. Структурна модель речення має
бути мінімальною по складу, простою по граматичному будові і змісту і приводить
наступні схеми:
1. підмет - присудок-дієслово ненапрямленої дії (дійств. запорука) - Pages rustle
(S. Bedford);
2. підмет - присудок-дієслово безприйменниково-об'єктної спрямованості (дійств.
запорука) - пряме доповнення об'єкту - Моor was enjoying the port (I. Murdoch);
3. підмет - присудок-дієслово, що вимагає двох безприйменникових доповнень:
доповнення адресата і доповнення об'єкту (дійств. запорука) - безприйменникове
доповнення адресата – безприйменникове доповнення об'єкту - I've taught him that (J.
Galsworthy);
4. підмет - присудок-дієслово просторової спрямованості (дійств. запорука) обставина місця - The Judge is in the chair (S. Bedford);
5. підмет - присудок-дієслово тимчасової спрямованості (дійств. запорука) обставина часу - That was long ago (P. Abrahams);
6. підмет - присудок-дієслово безприйменниково-об'єктної спрямованості (жнив.
запорука) - They had been seized (H. G. Wells).
У лінгвістиці використовуються поняття "ядра" і "ядерної структури" що
складається з елементів, різних по мірі своїй значущості: що очолює і другорядною . У
різних лінгвістичних напрямах визначення ядра неоднозначне, наприклад у моделі
членів речення - це головні і другорядні члени; у моделі НС - ядро і сателіти; у
ланцюговому аналізі З. Харриса - елементарне речення і ад'юнкти, в граматиках, що
породжують, - ядерне речення і його трансформації.
Визначення ядерних структур можливе декількома способами :
- шляхом згортання речень до далі неділимих частин зіставлення структур, що
вичленували, і визначення в них ядра;
- виявлення в деякому корпусі речень з мінімальною кількістю синтаксичних
складових, визначення їх ядерности і порівняння з іншими реченнями цього корпусу;
- порівняння певної кількості речень, виділення загальних структурних елементів,
що володіють і у відверненні від їх змінного оточення властивостями речення, проте
залежно від підходу кількість ядерних структур буде різним.
Розглянемо класифікацію структурних схем. У З. Харриса ми знаходимо сім
формул англійського простого речення:
1. N V – Kate reads;
2. N V p N – Mary looked at the picture;
3. N V N – Kate read a book;
4. N is N – Nick is a pupil;
5. N is A – She is beautiful;
6. N is p N – The paper is of importance;
7. N is D – My mother is in the kitchen.
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Виділяють шість основних формул простого речення:
1. S P – Kate reads;
2. S Pc Coms – Ann is a pupil / beautiful;
3. S P O1 – Kate read a book;
4. S P O1 O2 – Albert gave him a book;
5. S P O1 Compo – He painted the door white;
6. There P S – There are books in my bag.
Одна і та ж формула з різним лексичним наповненням має різні референціальні
значення і передає різноманітні комунікативні ситуації. Загальним для них залишається
граматична структура, представлена у вигляді формули. Кузнєцова відмічає, що
перерахований мінімум є неповним, оскільки відсутній структура, що показує
особливості функціонування дієслів з валентністю об'єкту і місця напряму :
I put documents on the table
She took him to the park .
У роботах Джоуля. Н. Хука можна знайти наступні моделі англійського речення :
1. S+V – Children read;
2. S+V+O – I like sweets;
3. S+V+P – They are students;
4. Structural S+V+P+ notional S – It is difficult to study English
5. Minor pattern – Are you sure? Brush your hair?
Існує також класифікація структур простого речення на основі валентності
дієслів.
По цій класифікації найчастіше зустрічаються наступні моделі:
1. N1 be N2 – He is a student;
2. N be A – She is pretty;
3. N1 be pr N2 – Nick is in Moscow;
4. N be D – Books are there;
5. N V – Babies cry;
6. N1 V N2 – Tom play basketball;
7. N1 V N2 N3 – She gave him books;
8. N1 V N2 D (pr.N3) – Peter puts the books on the table;
9. N1 V pr.N2 – Children look at the blackboard;
10. N1 have N2 – I have a sister.
Існує думка, що не валентність дієслова визначає структурну схему простого
речення, а навпаки.
Цим питанням, окрім Ю. А.Левицкого, займалися і такі учені як Л. Теньер, У.
Чейф, А. А. Холодович, В. С. Храковский, проте проти застосування цього принципу
виділення формул речення говорить наявність у багатьох мовах бездієслівних речень.
Окрім цього, трудність полягає і в тому, що при такому підході статус підмета
прирівнюється до статусу інших залежних від дієслова компонентів речення; для
виявлення загальних валентних властивостей предикатів потрібний великий об'єм
матеріалу і облік ЛСВ дієслова. У реченні знаходять своє відображення тільки ті
валентності дієслівного ЛСВ, які потрібні для інформативної достатності того або
іншого висловлювання. Наприклад:
Не opened - Не opened the book - Не opened the book on page 4.
Причому ця достатність визначається намірами коммуниканта, тим, що він
збирається повідомити, яку ситуацію хоче передати, тому інформативна достатність
поняття відносне, оскільки в одному випадку висловлювання буде закінченим, а в
іншому для передачі закінченості знадобиться введення додаткового елементу. Отже,
при виділенні структурних схем все-таки необхідно спиратися на постійність значення
дієслова-присудка.
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Дуже складно визначити точну кількість структурних схем простого англійського
речення, в той же час в усіх класифікаціях у формальну сторону речення входять
"модель" і парадигма речення, що складається з лексичних і граматичних морфем
Парадигма речення, як правило, складається з форм особи, часу нахилу і варіантів з
різною модальністю:
She is reading – She was reading - She will be reading і т. д.
З вищевикладеного можна зробити висновок про те, що виділення синтаксичного
мінімуму в якості одного зі своїх складених завдань має обґрунтоване виділення
мінімального набору структурних схем простого речення. Проте проблема виділення
синтаксичного мінімуму цим не вичерпується, оскільки в нього повинні входити і
складніші конструкції, об'єднані критерієм необхідності і достатності для повсякденних
комунікативних цілей в нейтральному дискурсі. Проте, вирішення питання про
числення формального мінімуму структурних схем грає тут ключову роль.
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КОМУНІКАТИВНО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ БАЗИС МОВНОЇ ОСВІТИ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ : МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС
З того часу, як у 1940-1950 рр. Ю. Бюіссанс, Ю. Хабермас, З. Харріс
запропонували результати своїх перших наукових розвідок щодо дискурсу, в
зарубіжному науковому просторі проведено багато досліджень цього феномена
філософами, психологами, лінгвістами. Учені (Е. Бенвенист, Г. Гійом, Т.А. ван Дейк,
Ж. Дерріда, Я. Петефі, М. Фуко та ін.) виявили та описали основні ознаки, типи,
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сутність і структуру дискурсу. Лінгвістичні дослідження дискурсу лежать у царині
психолінгвістики, соціолінгвістики та лінгвокультурології. Дискурсний підхід у
лінгвістиці пов’язаний «з методологічним поворотом від класичної парадигми
філософії свідомості до посткласичної парадигми філософії комунікації як засобу
досягнення порозуміння людей з використанням природної мови» [1, с. 147].
Комплексність і поліфункційність феномена дискурсу унеможливлює однозначність
його витлумачення. Залежно від об’єкту аналізу у змісті цього феномена можемо
виокремити статичний і динамічний підходи до його визначення.
Разом із Т. ван Дейком [2, с.58] будемо розрізняти текст (як статичний об’єкт –
«зупинений дискурс») і дискурс (як комунікативну подію – складну єдність мовної
форми, значення, смислу та комунікативної дії, відтворену учасниками спілкування).
Текст, і ширше – мова, розглядаються як інтерсуб’єктне поле смислів, поле
«зустрічі Я з Іншим», що інтерпретуються однаково всіма носіями мови [6]. Текст, як
мовна одиниця аналізується в сукупності з екстралінгвістичними чинниками його
створення та інтерпретації (прагматичними, психологічними, соціокультурними) [8].
Як зауважує Д. Шиффрін, текст-дискурс з позицій комунікативно-діяльнісного підходу,
– це висловлювання як спрямована соціально-мовленнєва дія, компонент одночасно
когнітивних процесів мовця й інтерпретатора, поле міжособистісної комунікативної
взаємодії [8]. Отже, дискурс стали тлумачити як комунікативну подію, компонентами
якої є не лише мова в її фактичному використанні, але й ментальні процеси, які
постійно супроводжують процес комунікації, а також спосіб актуалізації тексту в
певних прагматичних, ментальних і соціокультурних умовах.
Застосовуючи описане вище розуміння дискурсу-комунікативної події до
спілкування носіїв мови і тих, для кого ця мова є іноземною, можемо стверджувати, що
носії мови кодують певні смисли в мовленнєвих продуктах (текстах – монологічних та
діалогічних висловлюваннях), а інокомуніканти мають одночасно сприймати,
інтерпретувати ці смисли та кодувати свої мовленнєві наміри за зразками та законами
іншомовного для них коду. Тож той, хто вивчає іноземну мову, має не лише засвоювати
структурні та змістові елементи мови, але й залучатися до іншомовних дискурсів (тобто
стає інтерпретатором цих дискурсів, а також одночасно і створювачем).
На сучасному етапі розвитку лінгвістики та методики викладання іноземних мов
почали застосовувати комплексний підхід тлумачення феномена дискурсу.
Класифікуючи дискурси-тексти та дискурси-висловлювання за певними сферами
спілкування, стали називати дискурсами самі комунікативні сфери. Так з’явилися
соціокультурний дискурс (В. Гавриленко); академічний / науковий / професійний
дискурс (Е. Шубін); медичний дискурс (В. Куриленко, О. Шаніна). Останній є об’єктом
нашого дослідження. Зазначені різновиди дискурсу відносять до інституційного типу
(за класифікацією В. Карасика), у якому ролі адресанта та адресата реалізуються «в
заданих координатах статусно-рольових відносин: один із комунікантів виконує роль
представника певного соціального інституту – агента, а інший комунікант є клієнтом,
який користується послугами соціального інституту» [4, с. 120]. Медичний дискурс за
своєю природою є інституційним (статусно-орієнтованим), що зумовлено
комунікативними ролями його суб’єктів: «лікар – пацієнт»; «лікар – лікар / медичний
персонал»; «лікар – дитина / батьки дитини».
Проаналізуймо складники медичного дискурсу, до якого ми залучаємо
іноземних студентів медичних спеціальностей під час навчання української мови, як
комплексу комунікативних подій з урахуванням прагматичних, психологічних,
соціокультурних, мовних чинників. Застосовуючи систему параметрів дискурсу,
запропоновану В. Карасиком [3], схарактеризуємо такі елементи медичного дискурсу:
учасники; цілі; цінності; жанри; тематика; стратегії; дискурсивні формули (мовні
кліше).
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«Основними рисами цього типу дискурсу є перервність процесу вербального
вираження, інтерпрофесійний характер спілкування й асиметрія комунікативної
взаємодії» [5, с. 6], що зумовлено зазначеними вище статусними ролями учасників
комунікації. Для медичного дискурсу максимально характерна сугестивна функція,
оскільки. В. Жура описує феномен «комунікативної влади лікаря», яку традиційно
надає сама приналежність до соціальної інституції медицини, харизматичністю (на
підставі спеціальних знань і практичних навичок і вмінь). Але так звана
«комунікативна влада» ініціатора комунікативної події в межах медичного дискурсу,
його сугестивність мають базуватися на принципах біоетики, яка регламентує
«особистісні обов’язки зареєстрованого лікаря» [6, c. 3]: перша турбота – це турбота
про свого пацієнта; співпраця з колегами, щоб найкраще обслуговувати інтереси своїх
пацієнтів; необхідно ставитись до пацієнтів як до осіб та поважати їхню гідність;
ставитись до пацієнтів ввічливо та уважно; поважати конфіденційність пацієнта;
працювати в партнерстві з пацієнтом; вміти слухати своїх пацієнтів і відповідати на
їхні занепокоєння та уподобання; давати інформацію таким чином, щоб хворі
зрозуміли; поважати їхнє право приймати рішення відповідно до особистих поглядів
разом із вами; підтримувати пацієнтів у турботі про себе, щоб покращити та
підтримувати їхнє здоров'я; лікарі мусять бути чесними та відкритими й діяти чесно;
ніколи неможна дискримінувати пацієнтів чи колег; ніколи неможна зловживати своїм
пацієнтом чи довірою громадськості до вас або до вашої професії.
Основна мета комунікації в медичному дискурсі полягає у спонуканні адресата
(мовна особистість якого сформована на підґрунті стандартизованих особистісних
обов’язків лікаря, описаних вище) до виконання певних запрограмованих адресантом
дій, що відбувається завдяки використанню відповідних вербальних та невербальних
засобів упливу. У цьому контексті ціннісно значущими будуть сформовані у процесі
навчання української мови як іноземної вміння активного емпатичного слухання, яке
передбачає розуміння сигналів співрозмовника, співпереживання і співчуття, емоційну
солідарність із хворим і є необхідною професійною якістю лікаря (А. Борисюк,
А. Василькова, А. Гройсман, О. Юдіна).
Описаним вище особливостям медичного дискурсу та загальній комунікативній
меті відповідає виокремлений В. Шаніною набір стратегій (сукупностей запланованих
мовцем заздалегідь та реалізованих у процесі комунікативного акту тактичних ходів,
спрямованих на досягнення комунікативної мети) і тактик (сукупності практичних
ходів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії). Найбільш узагальненою метою
спілкування в медичному дискурсі є надання кваліфікованої допомоги хворій людині,
що має такі компоненти: визначення захворювання, призначення необхідного курсу
лікування і його безпосереднє проведення, а також надання відповідних рекомендацій.
Тож, разом із Л. Бейлінсоном, В. Карасиком, В. Шаніною вважаємо доцільним
виокремити три основні стратегії медичного дискурсу: діагностувальну, лікувальну та
рекомендаційну. Тактики розподіляються на неспеціалізовані (спільні для всіх
стратегій) та спеціалізовані (використовуються для реалізації однієї конкретної
стратегії). Серед неспеціалізованих тактик медичного дискурсу такі: спільні для
діагностувальної і лікувальної стратегій – тактики зближення, запиту конкретної
інформації, компліменту, тактика “честь мундира”; спільна для діагностувальної і
рекомендаційної стратегій – тактика презентації; спільні для лікувальної і
рекомендаційної стратегій – тактики обов’язкової співпраці й обов’язкового успіху;
спільні для всіх стратегій медичного дискурсу – тактики переконання, створення
довготривалих планів, самопрезентації, пояснення, формування ходу думок,
умовчання, оцінки. Спеціалізованими є такі: для діагностувальної стратегії – тактики
знайомства, підтримки емоційної рівноваги і звинувачення; для лікувальної стратегії –
тактики психологічного регулювання стану, втіхи, загрози; для рекомендаційної
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стратегії – тактики категоричної рекомендації, пом’якшеної рекомендації та
співробітництва.
У комунікативній ситуації дискурс реалізується через певний мовленнєвий жанр
(«тематично, композиційно і стилістично усталений тип висловлювання учасників
мовленнєвих актів, об’єднаних метою спілкування, задумом мовців з урахуванням їхніх
статусно-соціальних ролей, ситуації спілкування та культурного контексту» [1]).
Основною жанровою формою функціонування дискретного медичного дискурсу є
діалог, «у якому мовлення лікаря й пацієнта приблизно пропорційні за обсягом
висловленої інформації» [5, с. 6]. Всі діалоги мають чотири тематичні блоки,
характерними ознаками яких є типовість, повторюваність та обов’язковість:
знайомство, системне опитування, об’єктивне обстеження та рекомендації. Кожному
діалогу також властиві типові сугестивні дискурсивні формули (мовні кліше).
Таким чином, наведена у попередньому систематизація досліджень
особливостей, сутності та структури феномена дискурсу, медичного дискурсу зокрема,
послугує комунікативно-лінгвістичним базисом мовної освіти іноземних студентівмедиків, а подальша лінгвометодична інтерпретація досліджуваного феномена
допоможе:
- у відборі мовного матеріалу та створення методичних розробок і посібників з
української мови для іноземних студентів, з одного боку;
- у виборі методів і прийомів навчання, необхідних для формування
когнітивно-мовних умінь розкодування / кодування комунікативної події
засобами іноземної (української) мови.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Постановка проблемы. Традиционная система преподавания русского языка как
иностранного долгое время рассматривала язык в отрыве как от культуры, так и от
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носителя языка, члена общества, в котором язык функционирует. В качестве объекта
обучения язык выступал преимущественно в системно-структурном аспекте.
Разработка современной концепции обучения языку привела, во-первых, к
углубленному исследованию речевого общения как формы взаимодействия людей
посредством языка. Это направление методических исследований развивается под
значительным влиянием коммуникативной лингвистики и опирается на такие свойства
изучаемого языка, как коммуникативность (поскольку назначение языка – служить
орудием общения), системность (языковые средства взаимно организованы и должны
изучаться в единстве), функциональность (языковые средства используются для
осуществления коммуникации, следовательно, содержание высказывания определяет
порядок подачи и овладения языковыми средствами) [7, с. 300]. Во-вторых, получило
развитие направление исследований, ориентирующее преподавателя на обучение
межкультурному общению и отражающее интерес учащихся к культуре и образу жизни
носителя языка [7, с. 301], что привело к необходимости учета национально-культурной
специфики языковых единиц, в том числе и фразеологических.
Цели. В настоящее время основной целью преподавания иностранных языков и, в
частности русского языка как иностранного (РКИ), признается формирование
коммуникативной компетенции как «способности решать средствами иностранного
языка актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной,
производственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка
и речи для реализации целей общения» [1, с. 109]. Это определяет первостепенную
значимость такой практической задачи образовательного процесса, как организация
преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями коммуникативно
ориентированного обучения. Одной из важнейших характеристик коммуникативной
компетенции является способность учащихся-инофонов выражать свои мысли и
коммуникативные намерения на иностранном языке корректно, выразительно, образно,
используя всё богатство языковых средств, в том числе, фразеологических единиц
(далее ФЕ). Этим обусловлена потребность включения фразеологии в учебный процесс
РКИ.
Результаты. Русские фразеологизмы представляют собой богатый источник
лингвострановедческих знаний об истории, культуре, традициях, обычаях и быте
русского народа. В современной практике преподавания русского языка иностранцам
проблема овладения русской фразеологией остается достаточно сложной в
методическом отношении, несмотря на то что изучению русской фразеологии в
иноязычной аудитории уделяется значительное внимание как в научно-теоретическом,
так и в методическом аспектах. Интерес к ФЕ русского языка вызван тем фактом, что
эти языковые единицы насыщены обширной внеязыковой информацией, что составляет
специфику и определенную трудность овладения ими. Большой вклад в разработку
лингводидактики русской фразеологии при обучении иноязычных учащихся внесли
работы Е.А. Быстровой. Разрабатывая теоретические основы обучения русской
фразеологии, она справедливо отмечала следующее: «1. Фразеологическая работа –
особый аспект системы обучения русскому языку, находящийся во взаимосвязи и
взаимодействии с другими аспектами. 2. Обучение русской фразеологии должно
отвечать принципу коммуникативной направленности обучения русскому языку.
3. Обучение русской фразеологии должно основываться на учете сложностей самой
фразеологической системы как русского языка, так и родного языка учащихся» [2,
с.43].
Изучение фразеологии при овладении русским языком как иностранным
непосредственно связано с осмыслением проблемы соизучения языка и культуры.
Чтобы овладеть иностранным языком, необходимо осознать, что носитель изучаемого
языка является носителем чужой культуры, и, чтобы общаться с ним, надо познать его
культуру, ведь освоение чужого языка есть, в первую очередь, освоение новой
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культуры. При таком подходе язык выступает как важная ее составляющая и форма
выражения национального взгляда на мир (см. работы Е.М. Костомарова, В.Г.
Верещагина, Ю.Е. Прохорова и других исследователей). В лингводидактическом
аспекте фразеологию следует понимать широко (см. работы таких лингвистов, как Н.М.
Шанский, Д.Н. Шмелев и др. [Шанский 1985, 2010; Шмелев 1977]). В основу нашего
исследования положено скорректированное определение Н.М. Шанского:
«Фразеологический оборот – это воспроизводимая в готовом виде единица языка из
двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е.
постоянная) по своему значению, составу и структуре» [5, с. 27]. Соглашаясь с
определением Н.М. Шанского в целом, мы всё же считаем, что в состав фразеологии
должны войти сочетания служебного слова с полнозначным типа под рукой, в глаза, на
ногах, на мыло, со скрипом и подобные, представленные фразеологическими
словарями, например, «Фразеологическим словарем русского языка» под редакцией
А.И. Молоткова.
Фразеологическая единица представляет собой одно из средств языковой номинации.
Выполняя эту функцию, фразеологизм может являться или основным, первичным
именем соответствующей реалии (например, общеупотребительные наименования
коммунальная квартира, первый / последний звонок), или принадлежать категории
экспрессивно-синонимических наименований; в этом случае он обладает
соответствующей коннотацией и является стилистически маркированной единицей
номинации. Например: гоняться за двумя зайцами, мокрая курица, яблоку негде
упасть, ни свет ни заря и т.п. Таким образом, культурно значимая информация во
фразеологических единицах может сопровождаться коннотативной характеристикой,
которая служит для выражения эмоциональных, экспрессивных оттенков значения.
Наиболее ярко она выражена у идиом, пословиц, поговорок, например: тертый калач –
«опытный человек»; змея подколодная – «злобный, коварный, опасный человек»; Не
красна изба углами, а красна пирогами – «Дом хорош не внешним видом, а
гостеприимством хозяев».
Каждый народ видит мир через призму своего языка и отражает его в национальноспецифических образах. Система образов, зафиксированных во фразеологическом
составе языка, обусловлена особенностями материальной, социальной и духовной
культуры той или иной языковой общности и может свидетельствовать о ее
национально-культурном опыте и традициях. Изучение фразеологии иностранными
учащимися поможет им понять специфику образного структурирования картины мира,
отраженную во фразеологизмах. Актуальность включения фразеологизмов в
содержание обучения русскому языку как иностранному очевидна, однако анализ
специальной учебной и методической литературы, наш собственный опыт
преподавания русского языка в иностранной аудитории выявляют противоречие между
потребностью иностранных студентов в овладении фразеологией, а также связанным с
ней пластом русской национальной культуры и недостаточной разработанностью
методики обучения иностранцев пониманию и употреблению фразеологизмов. Это
противоречие порождает ряд проблем. Первая из них связана с отбором и
минимизацией фразеологического материала, используемого при обучении РКИ: что
следует и чего не следует включать в учебные пособия и какая часть из включаемого
материала должна входить в активную часть лексикона студента, а какая — в
пассивную. Прежде чем выявить круг фразеологических единиц, подлежащих
включению в лингводидактический процесс на разных уровнях и этапах овладения
инофонами русским языком, необходимо произвести всестороннее описание
соответствующего языкового материала с лингвистических позиций. В настоящее
время академическая грамматика не выделяет особого, фразеологического уровня
языка — фразеологизмы считаются единицами лексического уровня. Это происходит
потому, что лингвисты всё еще не пришли к единому мнению, что такое фразеологизм.
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В зависимости от того, как лингвисты определяют фразеологизм, формируется объем
фразеологии, что, естественно, оказывает влияние на методику преподавания этих
языковых единиц. Вторая проблема связана с вопросом организации обучения
иностранных студентов русской фразеологии с учетом особой сложности и
неоднородности данного разряда номинативных средств русского языка и
одновременно его чрезвычайной важности в социокультурном отношении:
существующее в учебно-методической литературе фрагментарное использование
фразеологизмов в роли источника социокультурной информации не обеспечивает
формирования социокультурной компетенции, являющейся одной из составляющих
коммуникативной компетенции [7, с. 142-143].
Современная лингводидактика нуждается в создании теоретически обоснованной и
экспериментально проверенной методической системы преподавания фразеологии в
иностранной аудитории, содействующей повышению коммуникативной компетенции.
Необходимость и значимость разработки такой системы обусловлены: 1)
недостаточной представленностью фразеологического материала в учебниках и
учебных пособиях по РКИ; 2) нерешенностью вопроса об объеме ФЕ, подлежащих
включению в учебную практику, а также недостаточной разработанностью
лингвометодических основ отбора ФЕ и способов их презентации в иностранной
аудитории; 3) отсутствием разработки системы упражнений, направленной на
формирование навыков и умений восприятия, понимания и использования в речи ФЕ;
4) необходимостью обобщения и осмысления разрозненной информации по
интересующей нас теме в свете последних достижений в области лингвистики,
лингводидактики, культурологии. Освоение русской фразеологии станет более
эффективным, если иностранные учащиеся, во-первых, будут иметь представление о
положении фразеологии в системе языка, во-вторых — понимать, какое место занимает
фразеология в содержании обучения РКИ, и, в-третьих — обладать знаниями о
функционировании в речи каждого конкретного фразеологизма.
В настоящее время ввиду нерешенности многих проблем, о которых мы писали, и
отсутствия каких-либо рекомендаций по поводу объема предъявляемых студентам ФЕ
преподаватель РКИ должен самостоятельно, ориентируясь на свой личный опыт и
языковой вкус, проводить отбор фразеологизмов для изучения их в иностранной
аудитории. Факторами, влияющими на отбор ФЕ, традиционно называются: 1)
частотность ФЕ, 2) коммуникативная ценность, 3) стилистическая маркированность, 4)
страноведческая ценность. На наш взгляд, этот список должен быть дополнен такими
факторами, как: 5) тематический критерий, 6) степень сложности семантизации каждой
конкретной единицы. Собственный опыт преподавания РКИ позволил нам сделать
следующие выводы о направлениях оптимизации изучения фразеологии в иностранной
аудитории: 1) процесс усвоения иностранными студентами русских фразеологизмов
будет целостным и эффективным при условии, если русские фразеологизмы выделить в
отдельный учебно-методический фрагмент занятий по РКИ, а их обучению посвятить
15-20 % учебного времени в курсе «Лексикология»; 2) изучение фразеологии должно
вестись постепенно, по мере усвоения студентами лексического и грамматического
материала; начинать изучать фразеологию необходимо с первого года обучения РКИ и
заниматься этим до конца учебного процесса; 3) изучение ФЕ должно основываться
прежде всего на знании (понимании) семантики фразеологизма; информация о
формальных особенностях ФЕ должна даваться через восприятие семантики и
обозначаемой ситуации общения, что соответствует принципам коммуникативной
направленности обучения русскому языку; 4) разработка комплекса упражнений
должна быть направлена на формирование навыков и умений восприятия, понимания и
использования в речи ФЕ; 5) условием эффективной работы с ФЕ в иностранной
аудитории является опора на лингвистический, лингвокультурологический
комментарий; 6) при изучении идиом (фразеологических единств) целесообразно
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использовать наглядный материал, визуализирующий актуальное значение
фразеологизма и образ, лежащий в основе этого значения.
Выводы. Таким образом, изучение фразеологии является важным звеном в усвоении
иностранными учащимися языка в целом. Поэтому сегодня в области методической
организации языкового материала чрезвычайно актуальна задача определения
критериев отбора фразеологических единиц, формирования и структурирования
системы фразеологизмов, предъявляемых иностранным учащимся. Решение этой
задачи будет способствовать развитию коммуникативного навыка иностранных
студентов, поскольку знание и понимание устойчивых оборотов обеспечивает
адекватное понимание услышанного высказывания или прочитанного текста. Умение
понимать и правильно использовать ФЕ в речи повышает общую языковую культуру,
помогает свободному и образному изложению мысли, совершенствует технику
перевода, расширяет страноведческие представления иностранных учащихся.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Актуальність теми
дослідження зумовлена пріоритетними напрямами, визначеними в законах України
«Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна
ХХІ століття»), Концепції мовної освіти в Україні, Концепції мовної освіти іноземців у
вищих навчальних закладах України, Загальноєвропейських Рекомендаціях Ради
Європи з питань мовної освіти та Загальноосвітньому стандарті з української мови як
іноземної, щодо підвищення теоретичного й методичного рівнів навчання української
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мови іноземців на підготовчих відділеннях / факультетах та основних курсах у ЗВО
України.
Навчання іноземців української мови на підготовчих відділеннях реалізується в
єдності трьох напрямів: комунікативного (мета – комунікативна компетенція),
адаптаційного (мета – адаптація до реалій і завдань життєдіяльності в іншомовному
середовищі) та загальнонаукового (мета – загальнонаукова / професійна компетенція).
Комунікативний напрям є основним та досягається шляхом формування в студентів
необхідних мовних і мовленнєвих умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності:
аудіюванні, читанні, говорінні та письмі. У реальній комунікації чотири види
мовленнєвої діяльності розподілено таким чином: аудіювання – 42%, говоріння – 32%,
читання – 15%, письмо – 11%, серед яких аудіювання посідає чільне місце. Окрім своєї
основної, власне комунікативної, функції аудіювання виконує й низку допоміжних:
стимулює мовленнєву й навчальну діяльність студентів, використовується для
ознайомлення студентів із новим матеріалом, підвищує ефективність зворотного
зв’язку та самоконтролю.
Аналіз останніх досліджень. Численні праці з психології, психолінгвістики,
лінгвістики, лінгводидактики свідчать, що питання розвитку вмінь слухати й розуміти
усне мовлення належить до пріоритетних у методиці навчання мови. Опис
лінгвістичних особливостей цього виду мовленнєвої діяльності розкрито в працях М.
Гоцкіна, Н. Єлухіної, С. Золотницької, Г. Колосніциної, Дж. Міллера, В. Сатінової та ін.
Психологічні та психолінгвістичні засади розвитку аудитивних умінь висвітлюються в
працях В. Артемова, Б. Бєляєва, Л. Бондарко, Л. Виготського, М. Жинкіна, П. Зінченка,
І. Зимньої, Г. Костюка, З. Кочкіної, О.М. Леонтьєва, О.О. Леонтьєва, О. Лурії та ін.
Лінгводидактичні аспекти навчання аудіювання розглядаються в дослідженнях
М. Антонюк, В. Андросюк, Л. Апатової, Г. Архипова, Л. Архипової, М. Вайсбурд, Н.
Гез, М. Гоцкіна, І. Гудзик, Н. Єлухіної, Н. Жеренко, Л. Куліш, Т. Ладиженської,
О. Мєтьолкіної, Ю. Пассова, Б. Слєдникова, О. Старостенко, В. Статівки, Н.
Харламової, Б. Ходоса, С. Цінько, Г. Шелехової та ін. Різні аспекти формування
мовленнєвих умінь інокомунікантів у процесі навчання української мови відбито в
працях дослідників, зокрема, питання формування орфоепічних умінь і навичок з
української мови (Н. Василенко); подолання фонетичної інтерференції в процесі
вивчення української мови (Т. Кірик); проблема викладання української мови як
іноземної в умовах білінгвізму (О. Колтунов, О. Сікорська, Т. Оладько);
лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної (І.
Вальченко, Б. Зінкевич-Томанек, С. Чезганов, Я. Прилуцька); лінгвістичні основи
методики викладання граматики української мови як іноземної (З. Мацюк, Л. Паламар,
Н. Станкевич); навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних
студентів (Г. Іванишин); 7 формування лексичної компетентності з української мови в
іноземних слухачів підготовчих відділень (Т. Кудіна); реалізація крос-культурного
підходу до навчання української мови іноземних студентів (З. Бакум, Г. Дідук-Ступ’як,
О. Пальчикова); формування лінгвокраїнознавчої компетентності іноземних студентів
технічних спеціальностей у процесі навчання української мови (Л. Береза).
Мета дослідження – описати методику навчання іноземних слухачів
підготовчого відділення на заняттях з української мови як іноземної.
Виклад основного матеріалу. Уміння слухати й розуміти – одне з основних
умінь, що є головним критерієм комунікабельності. За свідченнями психологів і
методистів (І. Гудзик, І. Зимня, В. Ільїна, Г. Колосніцина, З. Кочкіна, Т. Ладиженська,
Ю. Пассов, І. Синиця, С. Цінько та ін.), саме аудитивні вміння визначають у
подальшому успішність навчання та повноцінність спілкування в повсякденному житті,
тому що вміння слухати й розуміти почуте – це один із засобів пізнання навколишнього
світу, оволодіння мовою, украй важливий для опанування всіма навчальними
дисциплінами та здобуття іноземцями вищої освіти за обраним фахом у ЗВО України.
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На сучасному етапі розвитку методичної науки аудіювання розглядається як
фундаментальне вміння, оволодіння яким є важливою умовою навчання іноземної мови
в цілому, відзначає С. Ніколаєва [179, с. 6]. У процесі навчання української мови
іноземців аудіювання як вид мовленнєвої діяльності є метою навчання, служить
ефективним засобом навчання, а також відіграє значну роль у досягненні практичної,
освітньої та виховної цілей навчання.
Незважаючи на розмаїття визначень, дослідники цього виду мовленнєвої
діяльності згодні з тим, що аудіювання ґрунтується на сприйманні та осмисленні
звукового сигналу. Слушною ми вважаємо думку Федорової О.А., яка визначає
аудіювання як рецептивний вид мовленнєвої діяльності, активний, але зовні не
виражений процес слухового сприймання, декодування й розуміння мовлення на основі
лінгвістичного та життєвого досвіду аудитора [7, с. 16].
На думку І. Гончар, до методів формування у студентів умінь аудіювання слід
зарахувати такі: 1) формулювання запитань до сприйнятого тексту, які стосуються
проблематики тексту, його структури і смислового значення; 2) розмова за змістом
прослуханого тексту, яка дозволить забезпечити зворотний зв'язок у навчанні
рецептивних видів мовленнєвої діяльності; 3) завдання (мовленнєві) − аудитивні,
наприклад, прослухати текст, визначити в ньому ключові слова і скласти до нього план;
4) тестування на ґрунті текстового підходу, у поєднанні із завданнями на аудіювання,
що виробляє навички уважного сприйняття й розуміння [3, с. 34].
Методи навчання аудіювання, на думку Н. Гальскової, мають бути спрямовані
на вдосконалення різних видів слухання − глобального, детального, критичного,
рефлексивного, нерефлексивного (інтерпретації сприйнятої на слух інформації,
обговорення почутого та ін.) [2].
Згідно
з
класифікацією
методів,
розробленою
М. Скаткіним
і
І. Лернером, залежно від мети й завдань навчання мови всі методи розподіляються на
три групи: 1) методи отримання теоретичних знань із мови (пізнавальні); 2) методи
формування мовних знань, мовленнєвих умінь і навичок (тренувальні або практичні);
3) контрольно-перевірочні методи. Наведена класифікація методів повністю охоплює
процес навчання мови. Для цього дослідження особливо цінним було визначення
методів, пов'язаних із розвитком мовленнєвих умінь: 1) оперативний метод (полягає у
виконанні студентами вправ, що мають специфічну форму: наприклад, слухання
завдань викладача або правил гри й виконання відповідних дій, які ілюструють
розуміння поставлених завдань або правил; 2) комунікативний − у побудові діалогів,
що передбачають слухання й розуміння реципієнта та адекватну реакцію (репліку або
неповне речення).
У дослідженнях з методики навчання іноземних мов науковці пропонують
систему вправ, спрямовану на формування аудитивних умінь, а також на
вдосконалення психічних механізмів, які його обслуговують, оскільки процес
розуміння залежить не тільки від лінгвістичних і екстралінгвістичних (ситуативних)
чинників, а й від ступеня розвитку деяких психічних утворень [4]. Такі вправи
спрямовані на розвиток умінь, пов'язаних із дією оперативної пам'яті, ймовірного
прогнозування, еквівалентних замін. У системі вправ для навчання аудіювання можна
виділити підготовчі та мовленнєві вправи. Об'єктом дії підготовчих вправ є проблеми,
пов'язані з розпізнаванням окремих мовних явищ і мовленнєвих сигналів. Мовленнєві
вправи спрямовані на вдосконалення смислового сприйняття й на досягнення певного
рівня розуміння. Аналіз визначених у дослідженнях методів формування аудитивних
умінь дозволяє нам визначити такі, які б відповідали специфіці аудіювання як виду
мовленнєвої діяльності та особливостей його формування у вивченні української мови
іноземними слухачами. Отже, ми пристали до думки, що найбільш доцільними для
застосування є методи: комунікативний; тренувальний (метод вправ); інформаційнорецептивний;
контрольно-перевірочний [1].
Контрольно-перевірочні
методи
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застосовуються як з метою розвитку умінь розуміти зміст прослуханого, так і для
контролю рівня сформованості аудитивних умінь і навичок. Традиційно роботу з
аудіоматеріалами розподіляють на три етапи, отже, можна виділити три групи вправ:
передтекстові вправи; вправи, що виконуються під час прослуховування; післятекстові
вправи.
Попередній етап (перед прослуховуванням) покликаний створити мотиваційну
установку, мобілізувати студентів до активної роботи. Завдання викладача на цьому
етапі полягає в тому, щоб визначити мету прослуховування, дати інструкцію щодо
виконання завдань, звернути увагу на можливі лексичні та мовні труднощі, зняти
психологічну напругу перед прослуховуванням, створити ситуацію успіху.
На цьому етапі рекомендують підготовчі завдання: здогад, передбачення теми
майбутнього прослуховування за заголовком, новими словами, діаграмами,
ілюстраціями; короткий виклад основної теми, введення в проблематику тексту,
повідомлення інформації про майбутнє прослуховування, повідомлення завдання
прослуховування; вправи, спрямовані на зняття труднощів лінгвістичного характеру:
вичленовування з мовленнєвих повідомлень незнайомих явищ, їх диференціація та
розуміння; співвіднесення звукових зразків із семантикою; визначення значення слів
(за допомогою словотвірної здогадки); визначення контекстного значення різних
лексичних одиниць і граматичних конструкцій;
розпізнавання й осмислення
синонімічних і антонімічних явищ.
Під час прослуховування викладач має допомогти студентам навчитися
отримувати необхідну інформацію, орієнтуватися в тексті, співвідносити друковану
інформацію та інформацію звукову, швидко відшукати потрібний уривок. Для того
щоб полегшити розуміння і сконцентрувати увагу слухачів на найважливішій
інформації, переданій відеоматеріалами, вправи містять низку установок, які
організовують сприйняття. Для цього етапу характерні завдання такого характеру:
прослухати текст і вставити пропущені слова в реченнях; прослухати текст і сказати,
які із запропонованих словосполучень вживалися в ньому без будь-яких змін;
прослухати текст і сказати, які визначення до поданих слів у ньому зустрічалися;
закінчити подані речення; прослухати текст і сказати, про що в ньому йшлося;
прослухати текст і знайти український еквівалент до слів у паралельному стовпчику;
заповнити таблиці.
Після прослуховування викладачеві необхідно перевірити ступінь розуміння
студентами інформації, наявної в аудіоматеріалах, ступінь проникнення до загального
змісту або деталі. Зазначений етап роботи містить вправи зі сприйняття, розуміння й
запам'ятовування інформації. Їх можна розподілити на дві групи: завдання з творчої
переробки сприйнятої інформації та завдання з використання отриманих відомостей у
спілкуванні та інших видах діяльності. До таких завдань можна зарахувати: подивіться
і дайте відповідь на питання; подивіться і скажіть, про що розповідає відеофрагмент
(4−6 речень); подивіться, погодьтеся або не погодьтеся з поданими висловлюваннями;
подивіться й організуйте такі речення в порядку розташування їх у відеофрагменті;
подивіться і з'єднайте стрілками початок і кінець речень, щоб склалась міні-розповідь
про побачені події;
розкажіть сюжет побаченого; завершіть подані речення
(орієнтуйтеся на побачений відео фрагмент тощо); підтвердіть або спростуйте
висловлювання; підберіть ілюстрації до тексту; розташуйте за порядком пункти
плану; відзначте на карті план маршруту; виконайте тест множинного вибору;
виконайте тест із відновлення; вибрати заголовок тексту з кількох запропонованих
варіантів; визначіть кількість смислових частин; висловіть своє ставлення до
прослуханого; складіть свою розповідь із поданої теми на ґрунті прослуханого.
З метою підвищення мотивації до вивчення української мови, у тому числі й
аудіювання, викладачі на заняттях з української мови повинні намагатися якомога
частіше використовувати мультимедійні засоби: відеоматеріали, Skype, Інтернет
211

додатки та інші. Це комп'ютерні технології, що об'єднують як традиційну статичну
візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну (мову, музику, відеофрагменти,
анімацію), обумовлюючи можливість одночасного впливу на зорові і слухові органи
чуття студентів, що дозволяє створювати динамічні образи в різних інформаційних
уявленнях (аудіальний, візуальний).
Висновки. Отже, аудіювання – це рецептивний вид мовленнєвої діяльності, за
допомогою якого відбувається смислове сприйняття усного мовлення. Підґрунтя
аудіювання становить активний розумовий процес, спрямований на сприйняття,
впізнавання й розуміння мовленнєвого повідомлення. Зʼясовано, що методи навчання
можна розподілити на групи: комунікативний;
тренувальний (метод вправ);
інформаційно-рецептивний; контрольно-перевірочний. Слід зазначити, що методи
формування аудитивних умінь важко класифікувати, оскільки вони є одночасно й
перевірочними, тому, навчаючи аудіювання, викладачі одночасно перевіряють, чи
розуміють студенти сприйняте ними на занятті. Під час навчання аудіювання на
заняттях з української мови як іноземної велику роль відіграють вправи. Кожна вправа
виконує навчальну, розвиваючу, пізнавальну й виховну функції. Кожна з цих функцій
може бути домінуючою, провідною в будь-якій із вправ. Вправи мають бути
комплексними, відображати процес взаємопов'язаного навчання всіх видів мовленнєвої
діяльності: навчання аудіювання супроводжують процеси говоріння, аудіювання та
письма. Це означає, що вправи є поліфункціональними.
Перспективи подальшого дослідження полягають у розробленні методики
формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення під час
навчання української мови; у створенні системи вправ для послідовного та
цілеспрямованого формування аудитивних умінь інокомунікантів.
Література:
1. Ахметзянова С.М., Полькина Г.М. Методика обучения иноязычному аудированию на
уроке иностранного языка в основной школе / С.М. Ахметзянова, Г.М. Полькина //
Казанский вестник молодых ученых. – 2018. − № 3 (6). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-inoyazychnomu-audirovaniyu-nauroke-inostrannogo-yazyka-v-osnovnoy-shkole (дата обращения: 16.11.2019)
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для
учителя / Н.Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2003. − 192 с.
3. Гончар И.А. Аудирование иноязычного текста как объект лингвистики и методики /
И.А. Гончар // Вестник С. Петербургского университета. − Сер.9. − 2011. − С. 117−121.
4. Елухина Н.В. Обучение слушанию иноязычной речи / Н.В. Елухина // Иностранные
языки в школе. − 1996. − №5. − С. 20−22.
5. Конина Ю.М. Технология работы с аудиоматериалами при обучении аудированию /
Ю.М. Конина // Актуальные вопросы изучения иностранного языка в вузе: межвуз. сб.
науч. тр. − Рязань: Изд-во Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училище им. В.Ф. Маргелова, 2017. − С. 43−47.
6. Ніколаєва С.Ю. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх
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КРАЇНОЗНАВСТВО НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Термін «країнознавство», на думку авторів [1, с. 22], є родовим поняттям
відносно двох видових: «загальне країнознавство» та «лінгвокраїнознавство». Загальне
країнознавство – це відомості про історію, географію, економіку, державний устрій та
культуру країни. Лінгвокраїнознавство – це ознайомлення іноземних студентів із
сучасною українською дійсністю та культурою безпосередньо через українську мову й
у процесі її вивчення.
Лінгвокраїнознавство розглядає питання, пов’язані з мовленнєвою та
немовленнєвою поведінкою, характерною для носіїв мови в певних ситуаціях
спілкування.
Мовленнєва поведінка як частина лінгвокраїнознавства включає: а) мовленнєвий
етикет (форми привітання, прощання, звертання, погодження, прохання тощо, прийняті
українцями); б) використання безеквівалентної лексики, тобто слів, що означають
поняття, які відсутні в рідній мові (вишиванка, вареники, галушки, паляниця тощо); в)
використання «нееквівалентної» лексики (маємо на увазі випадки, коли поняття, що
передаються одними й тими ж словами рідної й нерідної мови, не є тотожними
(обереги, намисто тощо); г) використання фразеологізмів; д) мовленнєві зразки двох
типів: необхідні при використанні мовлення у функції повідомлення, тобто при
формуванні навичок монологічного висловлювання, і характерні для ведення дискусії
як вищого ступеня діалогічної форми мовлення; е) використання функціональних
стилів мовлення та їх окремих компонентів (маємо на увазі розмовний, науковий,
публіцистичний, офіційно-діловий стиль мовлення).
Немовленнєва поведінка включає: а) традиційні жести, що супроводжують
висловлювання в окремих ситуаціях спілкування; б) особливості манер, традицій,
звичок, які виявляються в певних ситуаціях у поведінці більшості носіїв мови; в)
неадекватність ситуацій спілкування рідною та нерідною мовами [2, с. 21].
Не всі виділені компоненти актуальні для роботи з іноземними студентами, але
детальна класифікація допомагає відібрати саме той матеріал, який необхідний для
кожного етапу навчання з урахуванням конкретних цілей навчання та індивідуальних
особливостей студентів. Наприклад, для іноземних студентів початкового етапу є
обов’язковою із загального країнознавства тема «Україна», у якій повинні даватися
відомості про державний устрій, про географію, економіку, історію та культуру
України. Обсяг і зміст іншого країнознавчого матеріалу варіюється залежно від рівня
підготовки, вікових та професійних інтересів студентів. Наприклад, текст «Київ» дає
можливість розказати про історію міста, про письменників і художників, іменами
котрих названо вулиці та майдани міста, про історичні події, які відбувалися в ньому,
тощо. Розширення країнознавчої інформації може здійснюватися за рахунок розповіді
викладача, додаткового тексту чи демонстрації малюнків, фотографій, слайдів тощо.
Працюючи зі студентами-іноземцями, дуже важливо на всіх етапах навчання
враховувати їх національний культурно-країнознавчий досвід. Корисно доповнювати
тексти про Україну, Київ, про українські свята та традиції аналогічними текстами про
столицю рідної країни, про традиції, культуру своєї країни, про систему освіти тощо.
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Включення текстів про історію, економіку й культуру рідної країни студентів
може бути пов’язане з конкретними цілями навчання. Декотрі зі студентів за родом їх
своєї майбутньої професії будуть спілкуватися з фахівцями нашої країни й тому хотіли
б розповісти їм по-українському про себе та свою країну. Це створює природну
мотивацію спілкування та природні умови для перенесення мовленнєвих навичок та
умінь у дещо змінені умови (розповідь про свою країну на базі тексту чи усної
розповіді про країну, мову якої вони вивчають).
Отже, для введення додаткової країнознавчої інформації та для пожвавлення
навчального процесу до будь-якого основного матеріалу підручника необхідні
додаткові тексти, зокрема тексти з газет, журналів тощо.
Література:
1. Верещагин Е.М. О предмете, объеме и функциях лингвострановедения / Е.М.
Верещагин, В.Г. Костомаров // Материалы Международного симпозиума
«Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного». –
Воронеж, 1980.
2. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе
обучения / Г.И. Дергачева Г.И., О.С. Кузина, Н.М. Малашенко и др. – М.: Русский язык,
1983. – 168 с.
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IMPROVING FOREIGN SPEECH PERCEPTION
Our time is characterized by a great interest in learning foreign languages, as today's
knowledge of foreign languages really opens the way to a better job, to travel, to a new way
of life. But the level of command of the language that is required now is qualitatively higher.
In order to work or study, you must support this level with a certificate of passing
international exams.
When preparing for the exams, listening perception is often the most difficult, and this
has a significant impact on your speaking skills being also the basis for reading and writing.
Listening is the most commonly used skill in everyday life. How to train your listening
skills? It is important to listen actively, which means to be actively aware of what you are
listening to. Make a habit of listening a lot and everywhere. Audiobooks, podcasts, news,
songs, etc. will help you, as well as videos and movies in a foreign language.
In doing so, you should remember that there are different types of listening. The first
one is to hear the essence or gist: you are listening to understand the basic idea of the text.
However, this is not enough for the exams. The second is to highlight specific information,
such as keywords, for example. Next, the third type is to capture all the detailed information,
that is, to understand everything contained in the perceived passage of the text.
When listening, you need to be aware of what purpose you have, what type of
perception should work at the moment.
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Awareness of this fact will help you focus on the important points and achieve your
goal.
How to properly build your training to improve this skill?
With each training, try to break it into 3 stages.
Before listening, you need to think about the topic of the text you are about to listen to.
What do you already know about this? What can be the content of the text? What words come
to mind that you already know? What words would you like to see? When performing a task
related to this text, make sure you understand the task correctly. Think about what type of text
you want to listen to. What do you know about this type of text? Then relax and be prepared
to listen to the text.
When listening, do not yield to panic. You do not have to understand every word. In
any case, try to ignore those words that you consider less important. If there are words or
problems you do not understand, use your general knowledge and context to clarify their
meaning. If you still do not understand something, use the dictionary to look up words or ask
someone for help. Focus on keywords and facts. Take notes to support your memory.
Intonation and stress say can help you understand what you are hearing.
After listening, an important final stage of training comes. Think again about the text.
Did you understand the main points? Remember the assumptions you made before listening.
Did they come true? Review your notes. Check that you have completed the task correctly.
Did you have trouble while listening? Do you have problems now to accomplish your task?
Identify your problems and ask someone for help if needed. Listen again to the difficult
excerpts.
Listening is a skill of perception. This means that it is a process in which you only
receive, perceive, and understand the speech. Listening is an important skill in our daily lives,
especially when we talk to someone. We need to understand the person we are talking to in
order to have a satisfactory conversation. However, in a direct conversation with people, we
rely to a large extent on body language, gestures, facial expressions. That is why it is very
useful to use telephone conversations to develop perception. This is a great help to improve
both your listening and speaking skills.
You can practice your listening skills by listening carefully and drawing information
from the text. Then be sure to analyze the content of what you just heard. There are many
opportunities for listening training. Immerse yourself in English, listen to audio books. They
are read by native speakers. By listening to the stories and doing the exercises, you get a true
idea of the world of English literature and its unique language. Learn new expressions, words
and phrases, and even get to know old English words. It should enrich your vocabulary.
Immerse yourself in a foreign language and study aspects of the country's culture and
society. Practice your listening skills. Don't forget about podcasts, videos and TV shows.
A good alternative to self-mastering English is a comprehensive Smart English onlinecourse to prepare for the FCE B2E exam. It allows you to prepare for the examination at
home, from your computer, and offers a harmonious development of all four language skills,
with serious attention paid to developing the listening skill.
References:
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В. Сергеєвої. Підручник. Частина I. Харків : Видавництво ФОП Федорко М. Ю., 2019.
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ВІДБІР ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ МЕНТАЛЬНИХ
КАРТ В РАМКАХ КУРСУ SMART ENGLISH FOR ARCHITECTS
Ретельний відбір слів і виразів, які підлягають засвоєнню, виступає важливою
передумовою раціонального навчання іноземної мови.
Освоєння іншомовної лексики передбачає, що студенти повинні засвоїти значення і
форму слова, навчитися користуватися цими одиницями в різних видах мовленнєвої
діяльності; навчитися розуміти лексичні одиниці на слух і при читанні текстів, тобто
лексика необхідна для здійснення як продуктивної мовленнєвої діяльності (говоріння,
писемного мовлення), так і рецептивної (аудіювання, читання).
Серед нових засобів засвоєння професійної лексики в рамках навчання курсу
Smart English for Architects можна назвати застосування ментальних карт.
Ментальна карта - спосіб зображення структури знання у вигляді діаграми
візуально організованої інформації [3]. Лексичний матеріал подається в діаграмі
оформлений системно, найчастіше керуючись змістовно-логічними і тематичними
відносинами усередині пласта лексики. Суттєвим є принцип організації вокабуляра
ментальної карти, в якому лексика розміщається за певними смисловими категоріями,
а також комплексний характер лексики - в її складі можуть бути не тільки окремі
слова, а й словосполучення, вирази.
Для забезпечення ефективної комунікації в професійному середовищі потрібно
виділення обсягу мінімально необхідної лексики. Так як накопичення достатнього
обсягу лексики відбувається поступово, доцільно виділяти лексичні мінімуми для
засвоєння на кожному етапі або по кожній темі. Такі лексичні мінімуми складають
основу ментальної карти.
Дослідники виділяють ряд принципів, на базі яких повинні складатися лексичні
мінімуми і які можна розділити на три групи: статистичні, лінгвістичні та методичні.[
1;2 ]
В основі відбору лексики для складання ментальних карт за фахом, на наш погляд,
переважно
повинні перебувати
такі принципи,
як: семантичної цінності,
сполучуваності, тематичної приналежності, словотворчої цінності.
Принцип семантичної цінності може реалізовуватися з позиції мінімалізації
числа лексичних одиниць, в цьому випадку будуть відбиратися загальновживані слова,
функціонально цінні слова. Цей принцип також реалізується з позиції професійної
спрямованості даного матеріалу. Відбираються
рідко вживані, але професійно
використовувані слова.
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Згідно з принципом сполучуваності необхідно відбирати лексичні одиниці, які
найбільш здібні поєднуватися з іншими словами. Здатність слова поєднуватися з
великою кількістю інших слів має значення при відборі лексики в навчальних цілях.
Чим більше можливостей у слова поєднуватися з іншими словами, тим воно цінніше
для вивчення мови.
Згідно з принципом тематичної приналежності відібране слово має відповідати
темі навчального розділу
і відображати найбільш важливі поняття в рамках
досліджуваної теми.
Принцип словотворчої цінності
для
складання лексичного мінімума
реалізується в відборі слів, здатних утворювати похідні одиниці і створювати
передумови для лексичної здогадки і самостійної семантизації.
На кафедрі іноземних мов ХНУБА під керівництвом проф. Сергеєвої Т.В.
викладачами розробляються ментальні карти в рамках курсу Smart English for
Architects. У конструюванні ментальної карти ми йдемо від загальних положень до
окремих, які позначають межі теми-проблеми. Лексика за фахом структурується і
впорядковується на основі наведених принципів залежно від певної теми, виділяється
основне поняття (тема), від якого відгалужуються лексичні одиниці: слова та
словосполучення. Виписуючи ключові терміни, ми доповнюємо іх спорідненими,
близькими лексичними одиницями з даної проблематики.
Наприклад, при розробці теми «Interior and Exterior Interface” виділяються такі
ключові поняття : Interior Structural Elements , Exterior Structural Elements , Elements of
Architecture, Features of Architecture , Building Materials, Construction Activities. Від цих
тем відокремлюються і групуються, систематизуються певні лексичні одиниці, зв’язки
між ними візуалізуються і відображуються графічно.
Отже, за допомогою грамотно організованої ментальної карти лексичний
матеріал являє собою збалансовану систему, яка сприяє активному засвоєнню і
вживанню лексики в професійній області.
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К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИКЕ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ
Данная работа посвящена вопросу о роли и месте стилистики в программе
обучения иностранных студентов. Актуальность этой проблемы не вызывает сомнения.
Поиски путей повышения эффективности обучения, а также учет ошибок, допускаемых
иностранными студентами, привели к необходимости выделения стилистического
аспекта в процессе обучения русскому языку. «Язык может выполнять свои функции
лишь постольку, поскольку соблюдается сложившиеся в нем стили. Отсюда очевидно,
что функционально-стилистическое расслоение языка должно быть отправным
пунктом рационального его преподавания носителям других языков» [1].
Среди преподавателей русского языка как иностранного широко распространено
мнение, что стилистика как наука, изучающая вариантность языковых средств и их
наиболее «целесообразное использование в зависимости от содержания высказывания,
целей, ситуации и сферы общения» [2. 23 с.], должна включаться в учебный процесс на
поздних этапах овладения языком. Такой курс целесообразно вводить на той стадии
обучения русскому языку, когда студентами уже накоплены достаточные лексикограмматические знания, нуждающиеся, однако, в серьезном совершенствовании с
точки зрения их стилистического употребления [3. С. 3334]. Мы согласны с А.Н.
Васильевой в том, что «собственно стилистическая работа требует от студентов весьма
значительных и разнообразных речевых накоплений, без которых невозможны
стилистические сопоставления, выбор, систематизация» [3. С. 33 34].
Курс практической стилистики должен состоять из общих сведений
стилистическом расслоении современного русского литературного языка, о
функциональной обусловленности особенностей речевого строя с каждого стиля, о
взаимосвязи элементов этого строя, а также сведения о стилистическом использовании
синонимических и экспрессивно-эмоциональных средств языка в разных стилях.
Следует отметить, что функциональные стили не образуют замкнутых систем.
Они создаются на основе словарного фонда и грамматического строя русского языка. К
ним предъявляются единые обязательные требования: всякое высказывание должно не
только соответствовать литературным нормам русского языка, но и нести в себе
ясность, логичность, точность, а также достаточную выразительность.
В чем должна состоять специфика курса по стилистике для студентовиностранцев технических вузов? Так как для рассматриваемой группы студентов
наиболее коммуникативно значимы два стиля – научный и разговорный, то в центре
внимания для них должно находиться сопоставление этих стилей, при котором
наиболее ярко выявляются характерные для каждого из рассматриваемых стилей
специфические средства выражения.
В практике преподавания русского языка как иностранного в нашем вузе
большое внимание уделяется методам и формам обучения собственно научному стилю
речи. Научный стиль рассматриваем как вариант литературного языка,
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обслуживающий науку, как тип социальной деятельности, соотнесенный с обобщающепознавательной работой
сознания. Развитие науки, теоретического знания, как любого вида трудовой
деятельности, обуславливает появление терминов. Вслед за Б.Н. Головиным
определяем термин как «слово или словосочетание, имеющее профессиональное
значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие» [4. С.115].
Научный стиль, подобно другим стилям, обладает собственными лексическими,
грамматическими средствами, особенностями синтаксического строя предложения,
определяемыми ходом научной мысли и стремлением к наибольшей объективности,
максимальной точности и лаконичности изложения.
Иностранный студент, обучающийся в техническом вузе, должен осознавать тот
факт, что владение научным стилем речи ему будет необходимо для выполнения
определенных видов работ. На этапе аттестации уровень профессиональной и
общекультурной подготовки оценивается по качеству выполненной выпускной
квалификационной работы.
В процессе обучения научного стиля студентов-иностранцев особое внимание
уделяют терминологии. Работа с текстом научного стиля в первую очередь
предполагает работу с терминами. Целесообразно, на наш взгляд, составить со
студентами список основных понятий и терминов, используемых в изучаемой области
знаний, а потом
разобрать эти понятия со студентами. Для научных текстов по определенной
специальности характерно использование наиболее значимых для данного предмета
типов научного изложения, специальных конструкций, лексико-фразеологических
средств и т.д. Наша кафедра выпустила серию учебных пособий по научному стилю
для студентов-иностранцев, где и представлены все эти важные моменты, изложенные
выше [5.; 6 ].
Фундаментальное понятие стилистики необходимо учитывать при разработке
новых моделей учебников для студентов-иностранцев, в программе специальных
курсов и семинаров. Учебные пособия должны быть ориентированы не только на
продвинутый этап владения языком. Обучение стилистическим вариантам уже на
начальном этапе преподавания неродного языка «имеет большое психологическое
значение, так как помогает усваивать ситуативные приращивания смысла вместе с
выбором того или иного варианта» [7.].
Стилистический компонент в практике преподавания русского языка как
иностранного – это фактор, формирующий коммуникативную и языковую
компетенцию студентов.
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РОЛЬ НАОЧНОСТІ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІНОЗЕМЦЯМИ
У статті розкрито використання наочності як ефективного засобу навчання,
розглянуті основні закономірності сприйняття наочного матеріалу.
Ключові слова: наочність, українська мова як іноземна, закономірності
сприйняття наочного матеріалу.
Ключевые слова: наглядность, украинский язык как иностранный,
закономерности восприятия наглядного материала.
Key words: visualization, Ukrainian as a foreign language, patterns of perception of
visual material.
Постановка проблеми. В українському мовознавстві на сьогоднішній день
існує багато наукових досліджень та практичних розробок з питань методики
викладання української мови як іноземної, проте залишається актуальним проблема
ефективної організації навчального процесу під час вивчення мови, загальні методичні
принципи навчання, психологічні основи, комунікативні підходи тощо.
Слід відзначити, що використання наочності є оптимальним засобом у вивченні
нового матеріалу, а також у процесі засвоєння, повторення й перевірки знань.
Аналіз досліджень і публікацій. Опубліковано значну кількість праць з аналізу
вивчення української мови як іноземної такими науковцями, як Я. Гладир, І.
Жовтоніжко, Т. Єфімова, А. Кулик, Т. Лагута, О. Плаксій, О. Тростинська, Б. Сокіл, Н.
Ушакова та інші.
Вивченням і застосуванням методів наочності ще з давніх часів займалися Я.А.
Коменський, І.Г. Песталоцці, Ф . Дістервег, К.Д. Ушинський, Л.В.Занков, В.Ф
.Шаталов, А.Н.Леонтьєв, Н.А.Ананьєва, С.П.Логачевська, М.В.Богданович та інші.
Питання вивчення іноземних мов з використання засобів наочності
розглядається у наукових роботах та дослідженнях методистів, зокрема І.Л. Біма, С.П.
Шатілова, Л. С. Панова, Н. Д. Гальскова.
Мета дослідження – на основі аналізу наукової літератури теоретично
обґрунтувати питання ефективного використання наочності у процесі навчання
українській мові як іноземній.
Виклад основного матеріалу. Зараз перед викладачем української мови як
іноземної постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу
студентів-іноземців до вивчення мови, закріплення їхньої позитивної мотивації до
навчання.
О. Ярмолович дав наступне визначення наочності: «Під натуральними наочними
посібниками розуміються реальні об’єкти, які вивчаються та використовуються в
процесі навчання; образотворчі наочні посібники поділяються на площинні (плакати,
малюнки, схеми, графіки, таблиці, фотографії, ілюстрації у книгах) і об’ємні (макети,
моделі); до комбінованих наочних посібників належать динамічні плакати, тематичні
щити та ін.» [4, с. 144].
Наочність у навчанні, як зазначено в «Українському педагогічному словнику» С.
У. Гончаренка [3, с. 224], є одним із базових дидактичних принципів, відповідно до
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якого навчання будується на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються
студентами.
Науковець Ю. А. Безкоровайна вважає, що наочність має велике значення у
вивченні іноземної мови, особливо коли поєднуються всі види наочності. Наочність
сприяє ефективному засвоєнню навчального мовного матеріалу та розвитку навичок
усного мовлення. Наочність треба застосовувати на всіх етапах уроку, оскільки вона
полегшує пізнання, покращує запам’ятовування, підвищує увагу та інтерес учнів,
сприяє розвитку в них конкретного мислення та усвідомлення загального. Наочність
також робить урок цікавим та активізує процес вивчення англійської мови [4, c.234].
Наочність у процесі навчання мов виступає початковим моментом, джерелом і
основою придбання знань; є засобом навчання, що забезпечує оптимальне засвоєння
навчального матеріалу і його закріплення в пам’яті; утворює фундамент розвитку
творчої уяви і мислення; є критерієм достовірності набутих знань; містить підказки для
розкриття законів мови при її чуттєво-наочному сприйнятті; є засобом розвитку мовної
спостережливості у студентів і збільшення обсягу їх знань у процесі зіставлення рідної
і іноземної мов; виявляється прийомом розвитку пам’яті шляхом її опори на різні
органи відчуттів і вразливість; відповідає схильності учнів мислити формами, фарбами,
звуками, відчуттями взагалі; сприяє навчанню усного і писемного мовлення відповідно
до типових моделей мовленнєвих вчинків вербальних ситуацій; забезпечує зворотний
зв’язок чуттєво-наочного враження, образу пам’яті і образу творчої уяви; розвиває
образне мовлення, яке викликає у студентів активність їх творчої уяви, наочні образи
якої можуть репрезентувати закони життя (мови) [4, с. 320].
Як відомо, зоровий і звуковий канали слугують головними постачальниками
інформації про все, що відбувається навколо. Для людини є звичним, природнім і
закономірним, спостерігаючи за об’єктом, чути звук, який супроводжує його, й
навпаки: якщо до слуху доноситься тільки звук, то слухач намагається уявити джерело
цього звуку, ідентифікувати його з образами своєї зорової пам’яті [1, с. 28].
Досвід роботи показує, що ефективність навчання українській мові значно
підвищується, якщо під час занять використовувати наочність. Зорова опора, а саме
навчальні посібники, таблиці, картини й малюнки, світлини й фотодокументи, схеми,
діафільми, навчальні фільми, дидактичний матеріал, забезпечує логічне й точне
розуміння лексичного й граматичного навчального матеріалу.
Головна мета наочних посібників – навчання мовленню: простому,
ситуативному чи тематичному, яке спрямоване на навчання мисленню іноземців
українською мовою. Використання наочності виключає процес уявного перекладу,
допомагає засвоювати мовні зразки, автоматизувати усне мовлення, накопичити певний
запас мовних взірців.
Використання наочного матеріалу повинно направляти не тільки на процес
створення образу мовної ситуації, але й на процес переконструювання цього образу
згідно з вимогами комунікації. Необхідно приділяти увагу характеру використаних
наочних посібників, їх підбору та використання на заняттях. Таким чином, треба брати
основні закономірності сприйняття наочного матеріалу:
1.
Сприйняття наочного матеріалу учнями тісно пов’язане з мисленням, з
розумінням сутності предмета. Свідомо сприйняти наочний матеріал, значить подумки
назвати об’єкт, який відображає його, узагальнити його у слові. При відборі наочних
засобів викладач повинен враховувати наявність у свідомості студентів еквівалентних
мовних засобів. Тільки тоді сприйняття запропонованої викладачем наочності буде
свідомим.
2. Сприйняття залежить від минулого досвіду учнів. Чим більше досвід
студента, чим більше зв’язків виникає у його свідомості між запропонованим йому
наочним матеріалом та його життєвими спостереженнями, тим більше він побачить в
предметі й тим більше буде його емоційний вплив від предмета. Ось чому при виборі,
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наприклад, ілюстрацій до навчального тексту викладач повинен надавати перевагу тим
з них, які мають більш універсальний характер.
3. Наочність, як і відбір навчального матеріалу в цілому, повинна відображувати
необхідність учнів зрозуміти, уявити, що вивчається, зіставити з цілями своєї
навчальної діяльності. Такий взаємозв’язок змісту наочності з тим, що необхідно
іноземцям, багато в чому залежить від досвіду й майстерності викладача.
4. Суттєвим фактором, який впливає на зміст сприйняття наочного матеріалу, є
установка студента. Спираючись на пізнавальну діяльність ,на інтереси та бажання
вивчати російську мову, викладач може змінити його установку й таким чином
підвищити ефективність формування необхідних навичок та вмінь.
5. У процесі сприйняття наочності, яка використовується на заняттях з
української мови в іноземній аудиторії, беруть участь емоції, які можуть впливати на
характер сприйняття. Роль особистості викладача у створенні певного емоційного
мікроклімату надзвичайно велика.
6. Активність сприйняття залежить від участі ефективних компонентів у процесі
сприйняття. Звідси виникає необхідність різноманіття видів наочного матеріалу.
Висновки. Таким чином, відзначаємо, що наочність відіграє провідну роль у
вивченні української мови як іноземної.
Використання викладачем наочності у навчанні мові з опорою на активне
спостереження й активну розумову діяльність учнів забезпечує ефективне й міцне
засвоєння знань.
Крім того, наочність значно полегшує навчальний процес, скорочуючи час на
пояснення понять, об’єктів, явищ, тощо, надаючи можливість представити їх за
допомогою схем, зображень, таблиць, а також на відео, і стаючи, таким чином,
незамінною складовою заняття з української мови у вищому навчальному закладі.
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В
ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ИНОСТРАННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ
Иностранные студенты, попадая в чужую страну, сталкиваются не только с
проблемами изучения нового языка, но и с незнакомыми им этикетными нормами,
национальными традициями и обычаями, особенностями общения и правилами
речевого вербального и невербального общения. Без четкого понимания того, что
допустимо, а что запрещено в разных ситуациях новой этнокультуры, совершенно
невозможна успешная адаптация к новой социокультурной среде, к новой системе
образования и ее требованиям.
В этой связи определенную значимость приобретает деятельность
преподавателя, работающего с иностранными студентами. Для успешного
осуществления учебного процесса в поликультурных группах преподавателю
необходимо владеть совокупностью норм и традиций, регламентирующих требования к
организации ситуаций общения, к невербальным средствам, демонстрирующим
отношение к собеседнику, к мимике, жестам, сопровождающим речевое общение в
аудитории.
Иностранные учащиеся первого года обучения болезненно реагируют на
нарушение привычных им этикетных норм. Ошибки культурного поведения
преподавателя могут привести к снижению его репутации и даже вызвать конфликт.
Одним из показателей педагогической и коммуникативной культуры преподавателя
является его компетентность как субъекта невербальной коммуникации в
поликультурной группе.
Невербальные средства, используемые в повседневном общении, отличаются
большим разнообразием. Специалисты, изучающие процесс коммуникации, приводят
любопытные данные. Люди в момент общения придают вербальной составляющей
всего 7% значимости, 38% - паралингвистическим средствам, 55% - невербальным
средствам. Получается, что 93% смысла высказывания выводится по тому, как мы
говорим, а не по тому, что мы говорим.
Однако именно здесь возникают трудности, когда оказывается, что одно и то же
выразительное движение, жест, мимика могут иметь различное значение в разных
культурах. Преподаватель в аудитории, используя естественный для родной культуры
жест, рискует быть непонятым, а иногда может обидеть собеседника.
Так, например, распространенный жест «ОК» - большой и указательный палец
сомкнуты колечком – для нас означает «все хорошо, все правильно, договорились и
т.п.», а студентами из Туниса будет расценен как грубость, что их посылают к черту
или даже грозятся убить.
Следует избегать жеста – движения из стороны в сторону вытянутого
указательного пальца, что означает у нас несогласие, «не так», потому что похожий
жест – зигзагообразное движение указательного пальца - для индийских студентов
означает «ты лжец».
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Привычный для нас жест – постукивание кончиками пальцев по голове означает,
что мы считаем высказывание неправильным, «подумай еще раз» - призываем мы.
Африканские девушки интерпретируют этот жест иначе, потому что, постукивая
пальцами по голове, они просто снимают зуд, так как почесать голову им мешает
национальная прическа.
При создании ситуации общения важным компонентом является взгляд. В
аудитории преподаватель практически не вступает в коммуникацию без использования
этого мимического сигнала. Однако для индийских студентов глубокое внимание и
интерес бывают часто выражены наклоном головы с полуопущенным взглядом, что
может быть воспринято преподавателем как отстраненность от учебного процесса.
В группе, где обучаются индийские студенты первого курса, вопрос
преподавателя, адресованный всей группе, зачастую остается без ответа. Это не значит,
что все студенты пассивны или не знают ответа. Такое поведение лишь свидетельство
глубокого уважения к преподавателю, перед которым нельзя проявлять инициативу,
нельзя «выскакивать». Вопрос преподавателя должен быть адресован конкретному
студенту.
Если сделать замечание африканскому студенту, он опустит глаза, вместо того,
чтобы смотреть прямо на преподавателя Африканцы рассматривают направленный
вниз взгляд как знак уважения к старшему, к преподавателю. Отводя свой взгляд, он
демонстрирует уважение и покорность, а вовсе не безразличие. Иногда строгое
замечание преподавателя вызывает улыбку на лице африканца. И это также не
проявление неуважения, а свидетельство того, что он очень смущен. Иногда это может
быть даже смех.
Невербальная коммуникация включает в себя такую область, как
прикосновения. С помощью разного рода прикосновений процесс коммуникации
может приобретать различный характер и протекать с различной эффективностью.
Однако в каждой культуре существуют свои правила прикосновений, которые
регулируются традициями и обычаями данной культуры.
Преподаватели могут наблюдать, как во время общения арабские студенты
прикасаются друг к другу, что совершенно исключено для студентов из Индии и
Пакистана. Прикосновение к плечу или спине в качестве одобрительного жеста учителя
рассматривается арабскими студентами как знак дружбы. И, напротив, совершенно
недопустим жест – прикосновение к голове, так как он рассматривается как обида.
Прикосновение левой рукой вообще недопустимо, так же, как и предложение взять чтолибо из левой руки, так как левая рука считается нечистой.
Иногда арабские и африканские студенты могут позволить себе обнять
преподавателя. И это нельзя рассматривать как панибратское отношение, это
особенный знак доверия, потому что и в арабской, и в африкано- мусульманской
культуре объятие – выражение близости душ, выражение мусульманского братства.
Коммуникативное поведение представителей разных культур наглядно
демонстрирует, что особенности менталитета ярко проявляются в невербальных
средствах коммуникации. Поэтому одним из важнейших средств формирования
межкультурной компетенции преподавателя является изучение и усвоение ими
особенностей коммуникативного поведения своих студентов – представителей разных
стран.
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РІЗНІ ПІДХІДИ ДО КЛАСІФІКАЦІЇ СИСТЕМИ ВПРАВ ПРИ
НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ – ІНОЗЕМЦІВ МОВИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Манівська Т.Є. Різні підхіди до класифікації системи вправ при навчанні
студентів – іноземців мови спеціальності. У даній статті розглядаються існуючі види
класифікації системи вправ з формування комунікативної компетенції студентів іноземців, які вивчають російську мову, Аналізуються різні класифікації вправ в
методиці викладання російської мови іноземним студентам, а також описується
динаміка зміни цих класифікацій. Прагнення методистів системно представити все
безліч вправ у всіх видах мовленнєвої діяльності і розуміння того, що формування
умінь в кожному з них має свою специфіку, підняло питання про можливість /
неможливість побудови єдиної класифікації вправ. Описуються переваги різних
класифікації. Пропонуються приклади побудови підручників з використанням різних
систем вправ.
Ключові слова: апарат, класифікація вправ, комунікативна компетенція,
система завдань, переваги класифікації.
Manivskaya T.E. Different approaches to the exercise system classificatio in
training foreign students speciality language. Existing systems of exercises on
communicative competence formation of foreign students, learning the Russian, have been
considered in this article. Different approaches to the exercise classification system have been
suggested. System description of the exercise apparatus may be perspective for the
researchers and for the teachers, who control practical work with the students. Descriptions of
different teaching aids, proposed by different educational institutes, have been presented.
Conclusions about using different classifications have been made. The author believe, that
traditional classifications can be used in the formation of exercises system in the work with
different levels of students as well as post-graduate students. Different examples of textbooks construction, using the existing exercise systems, have been also described.
Key words: advantages of classification, apparatus, exercise classification, exercise
system (microsystem), communicative competence.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями. У даній статті розглядаються питання
системного аналізу й опису
найважливіших засобів формування мовних та
мовленнєвих компетенцій та компетентностей, якими є вправи. Будь-який підхід до
навчання мовної діяльності іноземною мовою не може бути реалізований без
відповідних мовних та мовленнєвих компетенцій та компетентностей, що забезпечують
формування та розвинення психологічних механізмів продуктивного та
репродуктивного
функціонування мовних та мовленнєвих компетенційй в усіх
видах мовленнєвої діяльності.
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Відсутність впорядкованої системи вправ є одним з найбільш суттєвих прогалин
в цьому питанні, що, в свою чергу, ускладнює процес формування
лінгвокомунікативних компетентностей інофона на заняттях х РМІ та УМІ.
Імена багатьох вчених, що досліджували названу проблему, широко відомі. Це
такі відомі досліднтки, як І. Грузинська, І. Рахманов, А. Миролюбов, Б. Лапідус, О.
Сосенко, Є. Вишневський, І. Бім, Є. Пасов, Д. Ізаренков тощо.
Мета даного дослідження – проаналізувати існуючі в викладанні іноземних мов
студентам-інофонам класифікацій вправ,
Актуальність полягає в тому, що проблема класифікації вправ не втрачає своєї
значущості з початку появи методики викладання іноземних мов як наукий постійно
досліджуєтося та вдосконалюється. Свідченням складності поставленого питання є
саме те, що існує безліч спроб системно представити одне з найважливіших засобів
навчання, знайти оптимальний варіант такого опис, який може бути втіленим у
практику навчання мови та практику створення сучасних підручників з навчання різних
аспектів мови.
Аналіз останніх досліджень. Починаючи з 30-х, в 40-ві і аж до середини 50-х
років минулого століття була популярна класифікація І. Грузинської, яка виділяла
більше 140 видів вправ, що розрізняються по групах: – фонетико-орфографічні; –
граматичні; – словникові; – вправи, спрямовані на розвинення мовлення.
Процес навчання російської мови в ті часи розглядався як робота тільки з
мовним матеріалом, тому природно з'явилася потреба в навчанні усного іншомовного
мовлення. Тоді ж з'явилася нова класифікація, запропонована І. Рахмановим, який
вважав, що «вся система вправ повинна бути приведена у відповідність до
психологічних процесів, які відбуваються при рецептивному та репродуктивному
засвоєнні мови – осмисленні, запам'ятовуванні, відтворенні або впізнаванні» (переклад
наш – Т. М.) [9: 42]. Дослідник функціонально підходу розмежовував два типи вправ –
мовні і мовленнєві. Перші (мовні вправи) повинні, з точки зору дослідника,
забезпечувати засвоєння мовного матеріалу, а другі (мовленнєві) повинні розвивати
мовлення на базі засвоєного мовного матеріалу. Вперше І. Рахмановим була
запропонована класифікація вправ яка була пов'язана з комунікативною діяльністю
інофонів під час навчання мов.
У 60-ті роки дослідники висказали думку, що диференціація вправ по осі «Не
мова-мова» недостатня. Від мовних вправ немає прямого переходу до мовленнєвих.
З'явилися так звані підготовчі, комунікативні тренувальні, вправи з подвійним
навантаженням, умовно-мовленнєві вправи. Щодо їх статусу Є. Пасов писав: «Всі
вправи перш за все слід розділити на дві великі групи: вправи для формування навичок
і вправи для розвитку мовних вмінь. Такими вправами є умовно-мовні і мовні
(переклад наш – Т. М.) [8: 8].
А. Миролюбов запропонував розрізняти кілька типів систем вправ, так як
вважав, що «сприйняття і породження висловлювання, хоча і мають багато спільного, процеси не ідентичні». «У методиці представляється можливим розрізняти п'ять типів
систем вправ: одна - для навчання діалогічного мовлення, дві – для навчання
монологічного мовлення (породження, розпізнавання); дві – для навчання писемного
мовлення (породження – лист і розпізнавання – читання) та «мовні – умовномовленнєві – мовленнєві» (переклад наш – Т. М. ) [6: 73].
Більшість методистів, що досліджували проблему класифікації вправ,
пропонували членувати всі вправи на дві великі групи: вправи для засвоєння матеріалу
і для його використання в мовленні, тобто на мовні і мовленнєві. Термінологія їх
досить варіативна: мовні, підготовчі, тренувальні вправи, мовленнєві, комунікативні,
творчі,
дійсно-комунікативні
(природно-комунікативні),
умовно-комунікативні
(навчально-комунікативні) і некомунікативні.
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Є. Пасов розглядав дві категорії вправ відповідно до кожного виду мовленнєвої
діяльності: такі, в яких відбувається формування мовних навичок, або умовномовленнєві вправи (уру), і ті, в яких відбувається розвиток мовленнєвих
компетентностей, або мовні вправи (РУ) . Дослідник і його наукова школа розробили
схему співвідношення мовних навичок і умінь та вправ, що використовуються для їх
формування. Мовні вправи: а) граматичні; б) лексичні; в) фонетичні. Такі вправи
складають, на думку багатьох дослідників, «фундамент усного мовлення» (хто?). Вони
вбачають їх перевагу в тому, що можна штучно ізолювати явища для їх детального
вивчення, мовні вправи нібито закріплюють знання «значення, форми та вживання»
якогось мовного явища. Мовленнєві вправи поділяються на умовно-мовленнєві вправи
та дійсно мовленнєві вправи.
Виклад основного матеріалу. Прагнення методистів системно представити
безліч вправ у всіх видах мовленнєвої діяльності і розуміння того, що формування
умінь в кожному з них має свою специфіку, підняло питання про можливість /
неможливість побудови єдиної класифікації вправ.
Е. Вишневський при перегляді понятійного апарату методики поряд з термінами
«класифікація», «система» включив нове поняття - «апарат вправ», співвідносячи його
з трьома аспектами: лінгвістичним, психологічним та соціальним [2: 57-58]. Практична
реалізація побудови такого апарату вправ виявилася неможливою.
Згодом дослідник Д. Ізаренков знайшов і методично обґрунтував чіткі ознаки
розмежування понять «апарат вправ» і «система вправ». Професор Д. Ізаренков всю
класифікаційну систему вправ запропонував будувати на основі двох функціонально
різних, але взаємопов'язаних рівнях.
Дослідник дав визначення цим поняттям. Він вважав, що «апарат вправ - це
впорядкована з урахуванням основних складників мовного акту вичерпно представлена
номенклатурою (репертуаром) вправ з навчання всім основним видам мовленнєвої
діяльності» [4: 78].
«Система вправ - це орієнтована на конкретні умови навчання оптимальна
організація вправ для формування у заданого контингенту учнів комунікативних умінь
в певному обсязі і певного рівня» [8: 80].
Якщо система відображає безпосередньо стратегії навчання, то апарат вправ
пов'язаний з технологією навчання опосередковано, через певну систему вправ.
Методист класифікував вправи в залежності від типу механізму
сприйняття і пам'яті: імітативні (являють собою абсолютно точне відтворення зразка),
аналогові (засновані на уподібненні), імітативно-аналогові (репродуктивні), творчі (без
опори на зразок, але з використанням схем, ключових слів і т. ін.), творчі (без
використання опорних елементів).
Слід врахувати, що система вправ не існує сама по собі, вона постає у вигляді
мікросистем вправ, кожна з яких формує комунікативні вміння з окремих типів мовних
актів.Виникає поняття мікросистеми вправ.
Під мікросистемою вправ розуміється організація взаємопов'язаних навчальних
дій, з урахуванням наростання операційних труднощів, обумовлених послідовними
етапами формування мовних навичок і комунікативних умінь, що забезпечують
здатність учнів до спілкування в певних типах мовленнєвих актів.
Вся система і мікросистема вправ спрямована на формування вмінь спілкування
в елементарних, складних і комбінованих мовленнєвих актах.
Якщо ми говоримо про прагматичний компонент змісту підручника (його
розділів, типів занять, побудованих на матеріалі уроків, спеціальних завдань до них і т.
ін.), слід зупинитися на проблемі обчислення елементарних, складних і комбінованих
мовленнєвих актів, а також на основних проблемах технології навчання. Тобто, як,
яким чином апарат, система і мікросистеми вправ сприятимуть формуванню умінь і
навичок в різних видах і актах мовлення. При цьому однією з найважливіших
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проблемних тем буде залишатися тема відбору і організації навчального матеріалу. В
якості зразку були досліджені тексти навчальних посібників для економістів і для
майбутніх медиків, що використовуються в навчальному процесі. На наш погляд, відбір
та інтегрування базового системоутворюючого матеріалу даних дисциплін слід
проводити за допомогою метатемного підходу, який передбачає розгляд об'єкта (-ів)
вивчення через аспекти його змісту.
При дослідженні текстів зазначених спеціальностей з позиції метатемного
підходу і з урахуванням рівнів навченості, були виділені найбільш частотні метатема,
такі, як:
1. «Поняття про об'єкт. Сутнісні характеристики об'єкту».
2. «Класифікація об'єктів».
3. «Об'єкт як системне утворення».
4. «Загальна характеристика об'єкту (предмету, процесу, явища, події».
5. «Порівняльна (зіставна) характеристика об'єктів».
6. «Характеристика процесу».
7. «Функції, призначення, використання об'єкта».
8. «Вплив одного об'єкта на інший»
9. «Умови, що забезпечують нормальне існування об'єкту».
Цілі і завдання підручників, навчальних і методичних посібників в залежності
від рівня навчання іноземних студентів різняться.
Відзначимо, що при створенні
різних навчальних посібників використовуються також і типові системи вправ.
Традиційною вважається система вправ, яка передбачає:
– вивчення мовного матеріалу;
– маніпуляцію
з
цим
мовним
матеріалом
в
транформаціонних,
підстановлювальних і перекладних вправах;
– активізацію мовного матеріалу в мовних і псевдомовленнєвих вправах.
Відзначимо, що при створенні різних навчальних посібників використовуються
також і типові системи вправ. Традиційною вважається система вправ, яка передбачає: вивчення мовного матеріалу;
– маніпуляцію з цим мовним матеріалом в трансформаційних,
підстановлювальних і перекладних вправах;
– активізацію мовного матеріалу в мовних і псевдомовних вправах.
За таким принципом побудована система вправ в базовому підручнику з
навчання студентів-медиків в Харківському національному університеті імені В. Н.
Каразіна [8]. Автори намагалися враховувати принципи від простого до складного, від
часткового до загального, що означає перехід від відпрацювання аспекту навичок і
умінь в різних видах мовленнєвої діяльності. Ще однією з характеристик системи вправ
є принцип концентризму: повторюваність мовних дій і мовного матеріалу з постійним
ускладненням. Крім означених вище, система вправ характеризується комунікативною
спрямованістю.
У посібник включені вправи для навчання говоріння, аудіювання, читання,
письма. Всі вправи взаємопов'язані, побудовані на єдиному лексико- граматичному
матеріалі. Наприклад, в підстановлювальних вправах відбувається підстановка нових
лексичних одиниць в структуру вже відпрацьованих граматичних конструкцій. У
трансформаційних вправах змінюється форма слів, наприклад, особа і час дієслова,
прості речення трансформуються в складні й навпаки. Пропонується також ряд
ситуативних вправ, які сприяють формуванню умінь цілеспрямованого мовлення.
Крім згаданих вище принципів використаний логіко - граматичний принцип,
відповідний програмі навчання за курсами. Реалізація системи вправ здійснювалася у
відповідності з традиційною ієрархією: від мовних до навчально - ситуативних і далі до
мовленнєвих вправ (комунікативна практика).
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Система завдань організовує активізацію і закріплення мовного матеріалу, а
також розширює мовну компетенцію учнів на словотвірному та лексичному рівні.
Пропонується велика кількість вправ з розвитку навичок аудіювання. В кінці кожного
розділу розміщені завдання, наближені до умов реальної професійної комунікації, які
розвивають комунікативні компетентності. Система вправ ефективна тільки в тому
випадку, якщо кожна вправа готує наступну. Між ними має бути логічно обумовлений
зв'язок.
Спираючись на все вищесказане, можемо стверджувати, що в основі всіх типів
вправ лежить принцип поділу на дві великі групи: мовні і мовленнєві (комунікативні),
тобто пов'язані з освоєнням певного виду мовленнєвої діяльності. Вчені враховують ,
що за допомогою насичення комунікативних вправ певними граматичними формами і
конструкціями їм «можна надати граматичну спрямованість» (переклад наш – Т. М.) [5:
57].
Важливість системи вправ полягає в тому, що вона забезпечує і організацію засвоєння
матеріалу, і організацію процесу навчання. Кожен тип вправ адекватний тієї мети, якої
він обслуговується: формування навичок, формування вмінь.
Висновки даного дослідження і перспективи подальших досліджень.
Класифікація вправ, розроблена і впроваджена в практику викладання російської мови,
має ряд переваг перед іншими, так як являє собою системний опис усієї безлічі вправ
для формування здібностей з мовленнєвого спілкування у всіх видах мовленнєвої
діяльності і у всіх типах мовленнєвих актів.
Технологія навчання російської мови як іноземної дозволяє
використовувати апарат вправ і систему вправ досить ефективно, так як надає більш
диференційований опис основних його одиниць. В даний час індивідуалізація процесу
навчання є актуальним напрямком в методиці викладання російської мови як іноземної
та передбачає гнучкі моделі навчання, які визначаються метою, завданнями, умовами,
навчання та комунікативними потребами учнів. Для гнучкої моделі навчання повинна
бути створена своя методична система навчання, що в повній мірі стосується і системи
вправ як традиційно ефективного засобу навчання.
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ЗАСОБИ ТА ПРИНЦИПИ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНО
ОРІЄНТОВАНОЮ МОВОЮ
Підготовка іноземних студентів до участі в реальних ситуаціях здійснюється в
процесі мовної практики в групі під керівництвом викладача. Спочатку викладачем
створюються умовно-мовні ситуації, які розробляються їм на матеріалі вивчених
мовних засобів і навчальних тем. Це обумовлено тим, що умовно-мовні ситуації
характеризуються репродуктивністю в здійсненні мовного спілкування, що
проявляється в наступному: опорі на вивчені теми, розвитку вмінь перефразувати
мінливі навчальні ситуації, варіюючи в них мовну поведінку студентів. Робота з
умовно-мовними ситуаціями допомагає студентам зняти психологічний бар'єр боязні
мови, що вивчається, навчає переносу навичок в різні ситуації спілкування.
У створенні умовно-мовних ситуацій велику роль відіграють готові зразки
мовлення, складені на основі вивченої студентами навчальної теми і лексикограматичного матеріалу конкретного уроку. Навички їх використання починають
формуватися в умовно-мовних ситуаціях.
Такі зразки можуть бути присутніми в монологічних висловлюваннях студентів.
Готуючи студента до мовної діяльності, дуже важливо звільнити його від стану
тривожності, пов'язаної з острахом зробити помилку. Цього можна досягти різним
підходом до факту допущення помилки, підході, заснованого на тому, що помилка є
нормальним явищем процесу навчання. Студент повинен виробити в собі легке
ставлення до помилок, які він може припуститися під час спілкування на іноземній
мові.
Він повинен зрозуміти, що краще почати говорити з помилками з тим, щоб
згодом їх виправити, ніж взагалі не говорити. Необхідно також навчити наступному:
якщо він у змозі виправити помічену ним помилку в процесі говоріння, він повинен
зробити це, якщо немає, то він не повинен зупиняти свою промову. Це можна
обґрунтувати тим, що, з одного боку, межа розуміння помилкової мови дуже великий значить, його зрозуміють і так. З іншого боку - краще довести думку до кінця, хоча б з
мовної помилкою, ніж взагалі мовчати.
Однак викладачеві потрібно остерігатися того, щоб легкість ставлення до
помилок в природній мовній ситуації не поширювалася на штучну. Цього можна
уникнути, якщо викладач буде фіксувати помилки, яких припускаються учні в мовних
ситуаціях, з метою їх виправлення в подальшому в штучних ситуаціях.
Важливу роль у виробленні навичок професійно-орієнтованої мови грає текст і
робота над ним. Особливість навчального тексту полягає в тому, що він обслуговує
навчальну сферу і одночасно є засобом навчання. Тому такими важливими є
правильний відбір, адаптація та моделювання навчального тексту.
При відборі і складанні навчальних текстів велику увагу необхідно приділяти їх
змісту: вони повинні бути, перш за все, цікавими для студентів, представляти певну
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новизну і - що головне для проблемної презентації їх - носити дискусійний характер.
Зміст текстів має сприяти виникненню дискусій, а викладач, виступаючи організатором
цих дискусій, управляти спрямованістю цих дискусій і діяльністю студентів. Потрібно
відмовитися від тільки репродуктивної діяльності студентів і надання їм готової
інформації. Важливо, щоб текст стимулював виникнення питань, бажання висловитися,
таким чином активізується мова. Адже розвивати мову краще на мовних ситуаціях,
закладених
в
тексті.
Кожен текст можна вважати окремою темою. Закріпити і актуалізувати лексику можна
також під час виконання передтекстових і післятекстових вправ, обговорення
проблематики поданих текстів, а також творів, написаних студентами, або
монологічних висловлювань, складених ними на певну тему. Основні види роботи з
текстом - читання, розуміння, граматичний коментар, ситуативні мовні завдання сприяють
розвитку
різних
видів
мовленнєвої
діяльності.
Під час роботи зі спеціалізованими текстами засвоюються знання про граматичні
форми і лексику мови відповідно до професійних комунікативних потреб в певних
ситуаціях спілкування, відбувається оволодіння сучасною лексикою і термінологією,
автоматизація активного словникового запасу з області архітектури, будівництва і т.д..
У складених для навчання спеціальності текстах обов'язкова технічна лексика.
До всіх тем повинні бути сформовані комунікативні мінімуми, що містять реалізацію
комунікативних стратегій учасників комунікації. Це сприяє посиленню мовної
підготовки
студентів.
У розвитку навичок усного мовлення активну роль відіграє діалог. Через діалог можна
використовувати велику кількість мовних одиниць і зразків, відпрацювати їх і довести
до автоматизму. Специфіка діалогу полягає в тому, що ця форма передбачає досить
швидку зміну акцій і реакцій індивідів, що намагаються взаємодіяти.
Дослідники [2] відзначають такі особливості діалогу, як швидкий обмін
промовою, обумовленість і стислість реплік, в структурі реплік відсутня навмисна
зв'язаність і т.д. Суттєвою особливістю діалогу, яку визначає його граматична будова, є
ситуативність, тобто всі учасники діалогу знають тему бесіди, її зміст, ситуацію.
Ситуативність діалогу передбачає можливість неповного висловлювання.
Окремі частини висловлювання можуть опускатися без втрат для змісту. Діалогічна
мова характеризується активним використанням позамовних компонентів спілкування
(міміка, жести, паузи, інтонаційні засоби). Істотну роль в полегшенні сприйняття і
розуміння діалогічного мовлення грають також сила, інтонація і тембр мовлення.
Певне значення під час діалогу має поведінка іншого комуніканта (того, хто слухає).
Перший коммунікант сприймає міміку іншого, відчуває її вплив на свій мовнорозумовий процес і видозмінює своє повідомлення.
Діалогічна мова відрізняється своєрідною тимчасової динамікою: їй
притаманний невеликий розрив між репліками коммунікантів. У безпосередньому
живому спілкуванні своєчасність реакції - важлива умова психологічного комфорту
партнерів комунікації.
Дослідники діалогу [2] виділяють різні види його композиції, основними є такі:
1) діалог рівноправних партнерів за зразком питання - відповідь; 2) естафетна
послідовність висловлювань; 3) включення в діалог ремінісценцій про інші, раніше
проведені діалоги; 4) діалог відбувається за певним сценарієм, спрямованим на
досягнення певної мети; 5) діалог побудований через розкриття переважно
міжособистісних відносин, емоцій, волі і характерів комунікантів, вирішення
конфліктних ситуацій в особистій сфері.
На наш погляд, діалог заслуговує на більшу увагу з боку авторів підручників,
навчальних посібників з української мови для іноземних студентів, а також викладачів,
які безпосередньо створюють умови для навчання комунікації. Слід активніше
використовувати цю форму для навчання професійно орієнтованої мови.
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Використання діалогів забезпечить ефективність навчання, урізноманітить і
полегшить шлях оволодіння українською мовою. Вважаємо, що діалог є ефективним
засобом усунення недоліків під час навчання усній мові, таких як незадовільний рівень
усної мовної комунікації, відсутність динаміки ускладнення лексико-граматичного
аспекту мовлення і не прогресуючого розвитку усномовних умінь студентів.
Таким чином, навчання професійно орієнтованому іншомовному спілкуванню
студентів буде більш ефективним, якщо в основу навчання буде покладена
пропонована модель формування іншомовної професійно-комунікативної компетенції,
побудована на принципах контекстно-ситуативного підходу і включатиме комплекс
вправ, що відображають ці принципи.
Для розвитку навичок усного мовлення можуть використовуватися різні види
завдань: 1) індивідуальна і хорова імітація почутих мовних зразків; 2) повторення
прослуханих реплік, діалогів, полілогів; 3) відновлення пропущених реплік, діалогів з
пам'яті; 4) побудова діалогів у вигляді бесід за зразком; 5) виконання ситуаційних
вправ; 6) проведення рольових ігор.
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ
В ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Постановка проблемы в общем виде. В современной науке принято говорить о
трех разновидностях текста − лингвистическом (вербальном), экстралингвистическом
(невербальном] и смешанном. Внимание ученых всё чаще привлекают именно
смешанные, гетерогенные тексты (рекламные сообщения, карикатуры, плакаты,
граффити и т. д.]. Это связано, во-первых, с преобладанием телевидения и Интернета и
активным внедрением цифровых технологий в нашу жизнь; во-вторых, с тем, что
современный стиль мышления часто проявляется в различных поликодовых
комбинациях. В цифровой коммуникации на смену письменным текстам приходят
тексты, сочетающие в себе разные семиотические системы.
Цель нашего исследования – рассмотреть термины, используемые для описания
текстов смешанного типа. В эпоху интернета появляется новый тип коммуникации –
цифровая коммуникация. Ключевым понятием коммуникации в цифровой среде
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становится текст, сочетающий в себе разные знаковые системы. Такие тексты
привлекают внимание лингвистов, начиная с XX века, однако универсального термина
для их обозначения до сих пор не существует.
Анализ последних публикаций. Для определения смешанного текста
существует несколько терминов. В русистике наиболее употребительным сегодня
является термин поликодовый (В.Е. Чернявская, А.-М. Ариас, Н.Г. Комиссарова,
А.Г. Сонин, О.И. Максименко и др.), сменивший в научной парадигме термин
креолизованный (Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов и др.). В зарубежной лингвистике
доминирующим является термин мультимодальный текст (G. Kress, T. van Leeuwen,
C. Jewitt, M. Bednarek, J.R. Martin, E. Ventola, E. Adami, F. Serafini, M. Walsh и др.).
Стоит также отметить функционирующие в отечественной лингвистике термины
контаминированный (Ю.А. Бельчиков, А.П. Сковородников), полимодальный (Е.Д.
Некрасова, О.С. Иссерс), лингвовизуальный (Л.Н. Большиянова и др.), видеовербальный
(Т.Г. Добросклонская) и т.д.
В области нарратологии употребляют терминологические словосочетания
мультимодальный нарратив, визуальный нарратив (visual narrative) (M. Bal) или
графический нарратив (graphie narrative) (L. Dong), что позволяет учитывать
визуальное оформление (шрифтовое, иллюстративное и т.д.) и актуализирует
привлечение одновременно различных каналов восприятия информации.
Такое обилие терминов, обозначающих смешанные тексты, позволяет понять их
широкую востребованность в качестве объекта изучения, в том числе и в
образовательном пространстве.
Целесообразность использования поликодовых текстов для эффективного
усвоения учебной информации объясняется тем, что информация, содержащаяся
непосредственно в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7%, голосовые
характеристики способствуют усвоению 38% информации, тогда как наличие
визуального образа заметно повышает восприятие – до 55%». Во многих поликодовых
текстах используются языковые средства, характерные для разговорного стиля речи;
содержащаяся информация эмоционально окрашена, благодаря чему она легче
усваивается. В таких текстах можно обнаружить богатый грамматический и
лексический материал, относящийся к разным сферам общения, что позволяет
использовать
лингводидактический
потенциал
поликодовых
текстов
при
формировании и развитии навыков и умений в разных видах речевой деятельности. Не
менее важно, что поликодовые тексты отражают национальный характер носителей
данного языка; содержат большой объём лингвострановедческой информации, что
позволяет формировать у учащихся представление о нормах поведения, обычаях и
традициях носителей изучаемого языка. Поликодовые тексты являются и средством
мотивации учащихся к изучению русского языка как иностранного (РКИ): они
стимулируют творческую активность и стремление к самообразованию. Использование
поликодовых текстов на занятиях по иностранному языку способствует повышению
интереса учащихся к иностранному языку и культуре страны изучаемого языка.
Изложение основного материала. Идею разграничения гомогенных и
синкретических текстов высказывает Р.О. Якобсон. Под синкретическими текстами он
понимает комбинирование разных знаковых систем, отмечая, что «...синкретизм поэзии
и музыки, вероятно, первичен по отношению как к поэзии, так и к музыке в чистом
виде. Визуальные сигналы, производимые с помощью телодвижений, тяготеют к
комбинированию с теми или иными аудиальными знаковыми системами: жесты рук и
мимика функционируют как знаки, дополняющие или заменяющие словесные
высказывания, тогда как движения ног и торса преимущественно (а в некоторых
культурах исключительно) связаны с инструментальной музыкой» [8, с. 327].
В.Л. Юхт и Г.В. Ейгер создают классификацию, в которой противопоставляют
моно- и поликодовые тексты. «К поликодовым текстам в широком семиотическом
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смысле отнесены случаи сочетания естественного языкового кода с кодом иной
семиотической системы (изображения, музыка и т. п.)», – пишут они. [3, с. 107].
В отечественной лингвистике широко используется термин креолизованный
текст. В работах, посвященных анализу данного типа текстов, ему даются следующие
определения: – сложное текстовое образование, в котором вербальные и иконические
элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое,
нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата [1, с. 17]; –
тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой /
речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам нежели
естественный язык) [7, с. 180]; – сообщение, заключенное в тексте и которое может
быть представлено вербально (словесный текст) или иконически, т.е. изобразительно
(греч. eikon) – изображение); иконический компонент текста может быть представлен
иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, таблицами, символическими
изображениями, формулами и т.п. [2, с. 118].
Методическая ценность креолизованных текстов на уроках иностранного языка
исследуется на примере комиксов, карикатур. Таким образом, термин «креолизованный
текст» применяется преимущественно к текстам печатной коммуникации, которая не
включает в себя важные для цифровой среды компоненты, такие как видеоролики,
анимированные изображения (гифки), аудиофайлы и т.п.
Термин, используемый по отношению именно к цифровой коммуникации,
вводит В.Г. Костомаров. Он называет тексты, которые передают информацию не
только вербально, дисплейными и уже включает сюда звуки и видеоряд: «Носителями
смысла становятся иллюстрации, раньше лишь украшавшие, дополнявшие текст в
книгах, фотографии, движущиеся кадры даже без вербального комментария» [5, с. 34].
Он пишет о новой разновидности языка, появившейся в эпоху интернета – устнописьменной коммуникации. Дисплейные тексты также называют мультимодальными.
Этот термин чаще встречается в работах зарубежных лингвистов.
Следует отметить, что в основе термина «мультимодальность» − философское
значение слова «модальность» (явленность), не имеющее отношения к
лингвистической категории «модальность» (отношение). Образованное от латинского
понятия modus, что переводится как «вид», «способ», «мера», существительное
«модальность» означает способ существования какого-либо объекта или протекания
какого-либо явления (онтологическая модальность), и было введено в философские
системы еще Аристотелем.
Среди отечественных ученых, использующих термин мультимодальность,
стоит выделить А.А. Кибрика. Он пишет, что «мультимодальный опирается на
понимание модальности, принятое в психологии, нейрофизиологии и информатике:
модальность – это тип внешнего стимула, воспринимаемого одним из чувств человека,
в первую очередь зрением и слухом» [4, с. 135]. Кибрик исходит из того, что
мультимодален окружающий нас мир, а значит, и языковая коммуникация по природе
мультимодальна. Однако он в большей степени рассматривает устный дискурс,
выделяя вербальный и просодический (мимика, жесты, интонация, паузация и т.д.)
компоненты. Что касается непосредственно цифровой коммуникации, А. Кибрик
отмечает следующее: «Максимальное разнообразие одновременно используемых
модальностей характерно для современного интернета, сочетающего множество
взаимодействующих средств – графических (как статических, так и движущихся) и
звуковых» [4, с. 147]. Зарубежные исследователи рассматривают мультимодальность
применительно именно к цифровой коммуникации, так как в настоящее время
происходит замещение книги экраном, а письменного текста изображением.
Мультимодальный подход предполагает, что сообщение распространяется через
все коммуникативные модусы. При этом ни один из модусов не передает полный
смысл. Если доступны два модуса, например, изображение и письменный текст, они
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будут использоваться для различных целей. Следовательно, письмо больше не является
носителем всех типов смысла.
Мультимодальный (цифровой, мультимедийный) текст принципиально
отличается от печатных книг, даже если они снабжены красочными картинками. Его
смысловой диапазон чрезвычайно широк и изменчив; его отдельные составляющие
(картинка, звук, видео) могут дополнять и усиливать написанное буквами сообщение.
Но могут и конкурировать с ним вплоть до придания всему "посланию"
противоположного значения. По своей природе мультимодальный текст ближе не к
письменным источникам, а к устной коммуникации, когда на человека воздействуют не
только разговорная речь, но и жесты, мимика, физические особенности, положение
собеседника в пространстве.
С этой точки зрения особый интерес в практике преподавания русского языка
как иностранного представляет обращение к аутентичным текстам массовой
коммуникации, которые по своей природе являются мультимодальными. Например,
тексты национально-ориентированной рекламы, которые обладают ярко выраженным
социокультурным компонентом, можно использовать как в качестве иллюстративного
материала на уроках. Такие тексты обладают большим лингводидактическим
потенциалом, так как «они являются интересными и доступными, а также имитируют
межперсональный акт общения элементами разговорного диалога, приметами
интимности, непринужденности, доверительности» [5, с. 142].
Выводы. Итак, выбор термина для описания текстов, комбинирующих разные
знаковые системы, зависит от исследуемого материала. Применительно к печатным
текстам традиционно используется термин креолизованные тексты, а для цифровой
коммуникации кажется уместным выбор терминов дисплейные или мультимодальные
тексты. Мультимедийный (мультимодальный) текст − это текст, в котором
коммуникативная ситуация представлена с использованием нескольких модальностей
восприятия, конкретно, зрения и слуха. В идеале мультимодальный текст должен
рассматриваться не сам по себе, а как элемент мультимодального корпуса.
Мультимодальный корпус предоставляет богатый ресурс для качественного и
количественного анализа прагматических функций высказываний и помогает получить
эмпирические доказательства существования тех или иных паттернов эмоциональной
разговорной речи и связать их с невербальными средствами, сопровождающими её,
ведь коммуникация мультимодальна по своей природе, для полноценного
коммуникативного акта необходимо задействование как вербальной, так и
невербальной компоненты общения.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в описании структуры
дисплейного текста как средства обучения иностранному языку, в обосновании
использования мультимодальних текстов при обучении русскому / украинскому языку
как иностранному. Использование мультимодального текста дает возможность
исследовать коммуникацию во всей ее полноте, позволяя получить объемное и более
объективное
представление
о
коммуникативной
ситуации.
Анализ
как
содержательного, так и произносительного аспекта речи в совокупности с
паралингвистическими средствами, дает более реалистичную картину речевого
взаимодействия, чем простое изучение письменного текста. Особое значение это имеет
при изучении эмоциональной коммуникации, которая в большой степени опирается на
неязыковые выразительные средства.
Литература:
1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале
креолизованных текстов): Учеб. пособие для студентов факультетов иностранного
языка вузов / Е.Е. Анисимова. – М., 2003. – 128 с.
235

2. Валгина Н.С. Теория текста / Н.С. Валгина. – М.: Логос, 2003. – 173 с.
3. Ейгер Г.В., Юхт В.Л. К построению типологии текстов// Лингвистика текста:
Материалы научной конференции при МГПИИЯ им. М.Тореза. Ч. I. / Г.В. Ейгер,
В.Л. Юхт. – М., 1974. – С.103−110.
4. Кибрик А.А. Мультимодальная лингвистика / А.А. Кибрик// Когнитивные
исследования: сборник научных трудов. – М.: Институт психологии РАН, 2010. –
С. 135−152.
5. Костомаров В.Г. Дисплейный текст как форма сетевого общения / В.Г. Костомаров //
Russian Language Journal. − 2010. − Iss. 60. − С. 141−147.
6. Костомаров В.Г. Язык текущего момента: понятие правильности / В.Г. Костомаров. –
М.: Златоуст, 2014. – 220 с.
7. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативные
функции/ Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М.,
1990. – С. 180−186.
8. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации / Р.О. Якобсон //
Избр. раб. – М., 1985. – 455 с.
9. Kress G. Literacy in the New Media Age. – London: Routledge, 2003. – 186 p.

Мінакова Л.І.
Аль-Газо Н.В.
Харківський національний медичний університет
м. Харків, Україна
е-mail: al-gazo@meta.ua
ВЛИЯНИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА
ИНТОНАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
На начальном этапе изучения иностранного языка одним из важных
направлений представляется усвоение особенностей фонетической и интонационной
систем устной речи. Объектом нашего исследования является просодическая
интерференция, возникающая в результате влияния норм родного языка на изучаемый
язык и вызывающая стойкие ошибки в интонировании высказывания. Цель работы –
выявить и описать такие ошибки и предложить методы работы над ними.
Устная речь - это форма речевой деятельности, которая включает понимание
звучащей речи (аудирование) и непосредственно акт устного высказывания (говорение)
[3]. Устная речь в отличие от письменной обладает рядом особенностей, овладение
которыми необходимо для успешной коммуникации на конкретном языке. В частности,
в устной речи, помимо звукового ряда, важную роль играет система просодических
средств, оформляющих устное высказывание и несущих важную смысловую нагрузку.
Для разных языков характерны различные смыслообразующие просодические средства.
Например, в китайском языке фонологическим признаком обладает тип тона, в
шведском – тип ударения, в немецком – тип примыкания, в языке хинди — долгота или
краткость слога. В русском языке как в языке флективного строя, а значит с
относительно свободным порядком слов в предложении, важную роль в определении
цели высказывания, а также в смысловом акценте конкретной фразы играет интонация.
Фразовая интонация как просодическое средство существует в разных языках.
Интонационные
конструкции
передают
семантику
вопросительности,
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повествовательности, законченности или незаконченности и т.д. Однако специфика
интонационного оформления высказывания не является идентичной у разных народов.
В результате этого возникает явление просодической интерференции, при которой
интонационные конструкции родного языка применяются при интонационном
оформлении высказывания на иностранном языке [2, c.112].
Явление просодической интерференции вызывает устойчивые ошибки в речи
иностранных студентов, которые изучают русский или украинский язык. На начальном
этапе изучения языка такие ошибки ведут к искажению цели коммуникативного
высказывания, тем самым затрудняя его понимание. Наибольшую трудность для
иноязычных учащихся представляет собой усвоение ИК-2 и ИК-3. Иностранные
студенты не умеют выделять логические интонационные центры в вопросительных
конструкциях как с вопросительным словом, так и без него. Часто восходящий тон
подменяется ровным или нисходящим, а это значит, что вопрос подменяется
утверждением. Например, ИК-3 (Он читает текст?) произносится с нисходящей или
ровной интонацией, поэтому собеседник не воспринимает высказывание как вопрос.
Такие ошибки затрудняют процесс коммуникации и требуют коррекции на занятиях по
языку.
Особую трудность представляет правильная расстановка фразового ударения.
Одна и та же фраза, произнесенная с различной интонацией, несет неоднозначную
смысловую нагрузку [1, c.3].
1). Студент читает (именно студент, а не преподаватель)
2) Студент читает? (студент или кто-то другой читает?)
3). Студент читает (читает, а не слушает)
4). Студент читает? (читает или делает что-то другое).
Сдвиг фразового логического акцента в подобных высказываниях не
воспринимается иностранными студентами, так как они не определяют на слух разницу
в интонационной ритмике русской речи.
Таким образом, интонационное оформление является достаточно трудным
аспектом усвоения устной речи иностранными студентами. Однако если уделять
внимание работе над интонацией на начальном этапе изучения языка, достаточно легко
можно скорректировать акцентные ошибки. Рекомендуются упражнения как
имитационного характера, так и упражнения на преобразование, сопоставление.
Хорошие результаты приносят упражнения на говорение, при выполнении которых
студентам предлагается произнести фразу сначала с утвердительной, а потом с
вопросительной интонацией; изменить логическое ударение, выделяя голосом
различные слова в предложении; произнести фразу с восхищением или с иронией. На
занятиях по аудированию студентам может быть предложено прослушать предложения
с вариативным логическим акцентом и, в зависимости от места фразового ударения,
трактовать их смысловые изменения.
В работе над устной речью нужно по возможности учитывать интонационные
особенности родного языка. Например, в арабском языке большая связность слов в
синтагме и большая закрепленность порядка слов по сравнению с русским языком
обусловливает менее выраженные фразовые акценты. В то время, как в русском языке
вопрос без вопросительного слова оформляется исключительно интонационно, в
арабском языке, как правило, такому вопросы предшествует специальное слово له
(галь), а значит интонация в предложении соответствует скорее ИК-2. Но в
разговорном арабском возможно построение вопросительного предложения без
использования слова له, и в этом случае интонационное оформление вопроса идентично
ИК-3 [3, c.104] Необходимо обращать внимание студентов на такие особенности,
сравнивать типы интонаций, анализировать сходство и отличия. Наряду с выполнением
специальных упражнений такая работа закрепляет навыки правильного
интонационного оформления устного высказывания на русском языке.
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Следует отметить, что в отличие от интонационных конструкций, выражающих
вопрос и характеризующихся резким повышением, а затем и резким понижение тона,
интонемы, выражающие утверждение, легко воспринимаются иноязычными
учащимися. ИК-1, применяемая в повествовательных утвердительных предложениях с
завершенной мыслью, используется приблизительно одинаково во всех языках мира,
поэтому работать над ней нет необходимости. Также достаточно легко
воспринимаются на слух и стойко закрепляются в устной речи, не вызывая затруднений
у студентов, интонемы, выражающие волеизъявление, оценочные восклицания,
положительную оценку говорящего либо недоумение.
Таким образом, проанализировав некоторые интерференты, влияющие на
просодику устной речи в РКИ, мы пришли к следующим выводам. Особую трудность
для усвоения представляют интонационные конструкции вопросительных
предложений, а также интонирование логического акцента высказывания. Однако
выполнение специальных упражнений, а также сравнительный анализ интонационных
моделей родного и изучаемого языков на начальном этапе обучения может
существенно откорректировать навыки правильного интонационного оформления
устного высказывания.
Література:
1.Кузмичова В.К. Інтонація — важливий елемент культури мовлення —Режим доступу
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine1-15.pdf
2.Метлюк А. А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва: Учеб.
пособие. Минск: Вышэйш. Шк., 1986. 112 с.
3. Электронная библиотека RoyalLib.com. Ожегов Сергей—Толковый словарь русского
язика. — Режим доступу: https://royallib.com/page:
3.Al-Ani S.H. Arabic Phonology.An Acoustic and Physiological Investigation. Paris. The
Hague and Mouton, 1970, 104 p.

Моргунова Н.С.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
Приходько С.О.
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова
e-mail: morgan.ns777@mail.com
ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ, ЧИТАННЯ І
КОНСПЕКТУВАННЯ ТЕКСТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ
МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Сьогодні навчання іноземних студентів є однією з актуальних проблем
міжнародної освіти. Актуальність цього напрямку обумовлена потребою підвищення
якості підготовки фахівців для зарубіжних країн з метою досягнення економічних і
геополітичних завдань на висококонкурентному ринку освітніх послуг. Рівень
оволодіння студентом мовою країни навчання багато в чому визначає і якість його
професійної підготовки. Головною метою навчання іноземних студентів мови
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спеціальності є формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього
фахівця, що дозволяє використовувати мову як засіб професійного та міжособистісного
спілкування.
У мовній підготовці іноземних студентів технічних спеціальностей актуальною є
проблема навчання аудіювання і конспектування лекційного матеріалу, особливо
студентів-першокурсників. У розкладі занять іноземних студентів технічних
спеціальностей на лекції відводиться по 8-16 годин на тиждень. Але якщо аудіювання і
конспектування є основними видами мовленнєвої діяльності в ході лекційних курсів,
практичних занять і семінарів, то читання і конспектування забезпечує іноземним
студентам інформаційну підготовку до слухання лекцій, а також збір і обробку
теоретичних даних за профілем майбутньої спеціальності. Таким чином, аудіювання та
конспектування, читання і конспектування виділяються в якості головних ланок в
роботі з навчання іноземних студентів мові спеціальності. Ці види навчальної
діяльності у аспекті мовної підготовки розглядались у дослідженнях Т. Акішіної,
Н. Алексеєвої, С. Балуєвої, Л. Вакуліч, Н. Гальскової, І. Гончар, Е. Дзайкос,
Ж. Жеребцової, І. Зимньої, Л. Клобукової, Л. Маренкової, Н. Матвеєвої, І. Міхалкіної,
Т. Мухіної, О. Соловової та ін.
Аудіювання як рецептивний вид мовленнєвої діяльності розуміється науковцями
як слухання, одночасне з розумінням усної мови, що дозволяє реципієнту зробити
певний висновок, чому передує аналіз і синтез значення різнорівневих одиниць (фонем,
морфем, слів, пропозицій) [3, с. 12]. При навчанні іноземних студентів аудіювання
іншомовного аудіотесту кінцевою метою є сформованість аудітивних умінь, що
забезпечує сприйняття неадаптованих текстів професійної спрямованості, навичок
осмислення загальної ідеї звукового повідомлення, компресії й записування тексту
лекцій. Крім основної, комунікативної, функції аудіювання в навчальному процесі
виконує безліч допоміжних функцій: стимулює мовну діяльність студентів; забезпечує
управління процесом навчання; знайомить з новим лексичним і граматичним
матеріалом; виступає засобом формування навичок і умінь.
У процесі мовної підготовки іноземних студентів аудіювання і конспектування,
читання і конспектування присутні і як мета, і як засіб навчання. Більш конкретно мета
навчання визначається загальними завданнями курсу і етапом навчання. Одним з
резервів і найважливішою умовою підвищення ефективності мовної підготовки
іноземних студентів є забезпечення у процесі навчання взаємозв’язку між видами
мовленнєвої діяльності. Успішно сформовані в іноземних студентів навички та вміння
у всіх видах мовленнєвої діяльності в навчально-професійній сфері спілкування
призводять до кращого розуміння основного змісту навчальної лекції за профілем їх
майбутньої спеціальності, вмінню використовувати прийоми конспектування як
аудіотексту, так і прочитаного матеріалу, вмінню відбирати і передавати основну
інформацію навчально-наукового тексту, використовувати при формулюванні
висловлювання вивчені лексико-граматичні конструкції наукового стилю мовлення.
З точки зору психології, аудіювання і читання зближує складний механізм
співвіднесення слів з поняттями, що лежить в їх основі, встановлення логічних зв’язків
між поняттями, розкриття змісту повідомлення і задуму лектора. Як аудіювання, так і
читання спрямовані на сприйняття і смислову переробку інформації, чим пояснюється
спільність цих мовленнєвих механізмів, що обслуговують рецептивні види мовленнєвої
діяльності. Серед основних науковцями виділяються наступні: механізм оперативної
пам’яті (утримує у свідомості сприйняті на слух або візуально лексичні одиниці,
словосполучення протягом того часу, що необхідний тому, хто слухає або читає для
осмислення фрази); механізм короткочасної пам’яті; механізм імовірнісного
прогнозування (дає можливість по початку слова, фрази, цілого висловлювання
передбачити його логічний кінець); механізм довготривалої пам’яті (співвідносить
мовні сигнали, що надходять, з тими стереотипами, які зберігаються в свідомості);
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механізм осмислення (здійснює еквівалентні заміни шляхом перетворення словесної
інформації в образну) [2; 5].
Крім спільності мовленнєвих механізмів і націленості на прийом і переробку
інформації, рецептивні види діяльності поєднує предметний зміст і структурна
організація мовної діяльності. Однак аудіювання лекцій відрізняється характером
фонових концептуальних знань, що більшою мірою обумовлених змістом навчального
матеріалу, підвищеними вимогами до вміння диференціювати істотне і неістотне,
особливостями навчально-наукової монологічного мовлення.
Використання читання в якості підтримуючого і супроводжуючого виду
мовленнєвої діяльності при взаємопов’язаному навчанні є доречним у процесі навчання
аудіювання та конспектування, оскільки воно виконує допоміжні функції. При цьому
тексти, спрямовані на аудіювання та конспектування, читання і конспектування,
повинні бути пов’язані спільною темою і повинні забезпечувати добір і повторюваність
лексичного і граматичного матеріалу за профілем майбутньої спеціальності іноземного
студента. Для успішного аудіювання і конспектування навчально-наукової інформації
іноземні студенти повинні орієнтуватися в загальній композиції тексту зі спеціальності,
здійснювати логічний розвиток навчально-наукового монологічного висловлювання
або тексту, розуміти систему викладу лектором інформації в цілому, а також хід
розвитку кожної окремої думки; виявляти ключові фрази, на яких будується текст;
визначати інформацію, що уточнює і деталізує текст; лаконічно формулювати основну
інформацію, і не переносити до власного конспекту вторинний текст цілком і дослівно.
Важливим завданням для викладача є ознайомлення студентів з основними
правилами конспектування друкованих джерел, зокрема лекційного матеріалу. Серед
правил складання конспекту письмового джерела науковці виділяють наступні:
попередньо переглянути матеріал; виявити особливості тексту, його характер,
зрозуміти рівень його складності, виділити незнайому термінологію; повторно
прочитати текст, проаналізувати його (така робота з матеріалом дає можливість
відокремити головне від другорядного, розділити інформацію на складові частини,
розташувати її в необхідному для конспектування порядку; позначити основні думки
тексту тезами [5].
Для конспектування лекційного матеріалу методисти вважають за потрібне не
починати записи з перших слів лектора (необхідно дослухати думку до кінця,
проаналізувати і зрозуміти її); приступати до запису в той момент, коли закінчується
виклад думки і починається її коментування; виділяти окремі частини конспекту
(розмежовувати заголовки, підзаголовки, висновки, відокремлювати одну тему від
іншої); робити відступи для позначення абзаців, нумерувати логічні фрагменти
інформації, відступати від початку рядка для відділення однієї думки від іншої, робити
кольорові виділення у конспекті; створювати записи з використанням
загальноприйнятих умовних позначень (знаки, символи, запис формул тощо);
використовувати абревіатури (де це можливо); вміти скорочувати слова за правилами;
уникати дослівного записування складних і тривалих міркувань; фіксувати питання на
полях; залишати місце для незрозумілих слів, після закінчення лекції уточнювати їх
вимову і сенс у лектора [1].
У процесі навчання компресії тексту, на думку Г. Рогової, можливим є
взаємопов’язаний розвиток рецептивних і продуктивних навичок і умінь. Для цього
доречно використовувати вправи на відпрацьовування виділення головної та
другорядної інформації, розподіл тексту на смислові частини, знаходження ключових
слів, відбір найбільш економних одиниці мови, перефразовування, комбінування
інформації з різних частин першоджерела, зберігаючи при цьому логіку викладу і
використовуючи адекватні засоби міжфразового зв’язку [Рогова].
У процесі паралельного навчання іноземних студентів читання і конспектування
та аудіювання і конспектування можливим є формування в них цілого комплексу
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навичок: прогнозувати зміст матеріалу, що сприймається, як на рівні структури, так і на
рівні значення, сенсу; виділяти теми, підтеми, мікротеми, спираючись на зміст
прочитаного або почутого; спрощувати структуру одного або декількох речень,
виключаючи при цьому найменш інформативні слова і словосполучення;
узагальнювати інформацію, що міститься в окремих групах речень; розуміти загальний
зміст друкованого або аудіоматеріалу, що містить не більш 10% незнайомої лексики;
письмово фіксувати головну інформацію, використовуючи скорочення слів (в
необмежений час при роботі з друкованими матеріалами; в умовах жорсткого часового
обмеження при сприйнятті навчальної лекції); відновлювати письмово зафіксований
текст через певний час.
Для відпрацювання цих навичок, а також механізмів читання і конспектування,
аудіювання та конспектування на заняттях з мовної підготовки ефективними будуть
вправи, спрямовані на утримання в пам’яті складових елементів висловлювання
(Прочитайте / прослухайте слова, словосполучення, речення, послідовно повторіть їх.
Прочитайте / прослухайте фрази, повторіть їх; прослухайте фрази, запишіть їх у
паузи); вправи, спрямовані на впізнавання граматичних позицій слів у межах одного
речення (Складіть словосполучення із запропонованих слів; Складіть речення за
моделлю); вправи, що допомагають передбачити наступні елементи речення і цілі фрази
(Відновіть пропущені слова в словосполученнях і реченнях; Закінчите фрази); вправи, у
яких потрібно виділити головну інформацію (Прочитайте / послухайте текст,
виділіть в ньому головну і додаткову інформацію; Прочитайте / прослухайте текст,
визначте речення, що містять головну інформацію – тему тексту, комунікативні
завдання тексту, мікротеми тексту, деталі тексту). Ці типи вправ вчать іноземних
студентів швидко і ефективно проводити розумові та письмові операції зі структурою
речення, закладають вміння прогнозувати синтаксичну структуру фрази, розуміти її
загальний зміст.
З позицій формування умінь розумової і мовленнєвої переробки сприйнятої
інформації виконання вправ покликане забезпечити закономірний перехід від
пасивного слухання до адаптації сприйнятої інформації і підготовки її до письмової
фіксації в стислій формі. У процесі їх виконання у студентів розвиваються навички
швидкого визначення структурних та неструктурних компонентів речення
(Прослухайте два речення, повторіть їх в паузи, вилучивши з другого речення
неструктурні компоненти (прикметники, прислівники, обставини); Прочитайте
додаткові частини складних речень, замініть, де можливо, дієприкметниковим /
дієприслівниковими зворотом); знаходження синонімічних елементів, більш коротких
за формою, що замінюють співвідносні з ними елементи сприйнятого висловлювання
(Замініть поєднання слів одним словом; Прочитайте речення, замініть його предикат
близьким за змістом). Для розвитку умінь письмової фіксації тексту, що пройшов
розумову обробку, основна увага повинна бути спрямована на формуванні в іноземних
студентів автоматизмів у письмі. Прикладом вправ, спрямованих на розвиток таких
навичок можуть бути такі: скорочувати слова і вміти впізнавати їх скорочені варіанти
(Запишіть слова, використовуючи скорочення; Впізнайте і відновите слова, записані зі
скороченням; Відновіть текст, записаний зі скороченнями); замінювати слова
символами (Запишіть речення у вигляді формули, рівняння; Запишіть поняття
символами).
Отже, впровадження запропонованих рекомендацій і вправ у навчання
іноземних студентів аудіювання, читання і конспектування текстів зі спеціальності
полегшить їм оволодіння термінологічною лексикою і граматичними конструкціями
наукового стилю мовлення, покращить у подальшому розуміння ними змісту лекцій за
профілем на слух, вміння виділення в лекційному матеріалі головної і другорядної
інформації, відтворення за письмовими опорами основного його змісту й у результаті
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сприятиме формуванню
компетентності.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИВЧЕННІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Інформаційні технології увійшли як в теорію, так і в практичну методику
викладання іноземних мов, оскільки сучасні інформаційні технології надають велику
допомогу в придбанні та вдосконаленні нових знань, в тому числі і знань іноземних
мов. При цьому комп’ютер використовується як для організації самостійної роботи
студента у позааудиторний час, так і в структурі аудиторного заняття у всіх вищих
навчальних закладах, тому що він здатний у найкоротшій термін обробляти та
аналізувати великі об’єми інформації, а саме:
– зберігати і оперативно використовувати значну за обсягом навчальну, довідкову і
консультативну інформацію (формулювання завдань, тексти, вправи, мовні зразки,
таблиці, схеми, малюнки, автоматичні словники та ін.). Вся ця інформація може
надаватися в певний момент в залежності від уроку, навчальної дози або кроку, вибору
учня та ін.;
– підвищувати швидкість реакції: в середньому реакція на запит або відповідь студента
складає мілісекунди;
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– пред'являти навчальний матеріал, повідомляти про аналіз відповіді, результати
виконання завдань і вправ різними способами (вербально, за допомогою різних
повідомлень; за допомогою екрану і графіки, кольору і звуку, мультиплікації тощо);
– здійснювати не тільки пред’явлення навчального матеріалу і його фіксацію, а й аналіз
відповідей, питань і запитів учнів. На діагностиці помилок заснована така особливість
комп’ютерних програм, як адаптивність. За допомогою комп’ютерних програм студент
може вивчати навчальний матеріал в індивідуальному темпі і послідовності, з різним
ступенем глибини, повноти і складності;
– фіксувати велику кількість параметрів: час, витрачений окремим студентом на
виконання програми або окремого її компонента, вправи; кількість правильних і
помилкових відповідей; кількість спроб при виконанні завдань і вправ та ін.
Таким чином, використання інформаційних технологій у навчальному та поза
навчальному процесі надає студенту та викладачу об’єктивну інформацію про процес
навчання, допомагає студенту внести корективи в тактику навчання, а викладачеві
виробити індивідуальний підхід до студента.
Робота з комп’ютерними програмами дає можливість студенту усвідомити,
наочно уявити закономірності, алгоритми побудови висловлювання на іноземній мові.
Комп’ютерна програма як би здійснює операційну розгортку мовної діяльності носія
мови, яка в ході взаємодії з комп’ютером повинна бути засвоєна, трансформована в
форми власної діяльності.
При створенні комп’ютерної програми враховуються можливі дії студента,
імітується діяльність викладача, визначаються приблизні часові рамки роботи з
окремим фрагментом або всієї програмою в цілому. Все це дозволяє говорити, що за
допомогою реалізованих в програмах алгоритмів створюється певна модель уроку.
У комп’ютеризації навчання зроблено вже багато: визначені основні функції
навчальних і контролюючих програм, розроблено типологію вправ, описана технологія
створення програм за участю викладачів. Використання у навчальному процесі
комп’ютерних програм, а саме, використання цих програм у викладанні російської
мови, наочно показали їх ефективність, але виявилися деякі проблеми і труднощі.
Комп’ютерні програми тільки в певній мірі полегшують працю викладача. Так, деякі
студенти при роботі з комп’ютером потребують додаткової консультації, потрібен час
для отримання навичок роботи з комп’ютером.
Індивідуальний темп навчання варіюється в широкому діапазоні, студентам
потрібен різний час для сприйняття інформації та прийняття рішення. Одні швидко
вирішують завдання, але при цьому багато помиляються. Інші довго думають над нею,
але допускають значно менше помилок. Різні категорії учнів не завжди однаково
оцінюють ефективність навчання за допомогою комп’ютера. Включення комп’ютерних
програм в систему засобів навчання російській мові як іноземної дозволяє вносити
корективи (в залежності від цілей, етапу, умов навчання).
Слід також враховувати, що в сучасних умовах, коли розробка і тиражування
навчальних програмних продуктів стає предметом бізнесу і ринок заповнюється вельми
різнорідної і різнопланової продукцією, виявлення критеріїв оцінки якості цієї
продукції і її вибір придбає все більшої актуальності. Часто поширеними критеріями
цієї оцінки служать чисто технічні характеристики програмних продуктів, які не
пов’язані безпосередньо з педагогічними та методичними основами їх створення.
Враховується якість графічного дизайну, надійність, наявність документації, її якість,
ясність і чіткість інструкцій та ін. Всі ці критерії, безумовно важливі, проте не вони
визначають основні характеристики програмних продуктів, призначених для навчання
іноземним мовам [1, с. 74].
Вирішальними факторами при оцінюванні програмних продуктів для навчання
іноземним мовам є ті уявлення про природу мови, механізми її засвоєння, про стилі і
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характері взаємодії викладача та учня, на які свідомо чи несвідомо спираються автори
тих чи інших навчальних курсів.
Істотно відрізняються і парадигми використання комп’ютера в процесі навчання,
які традиційно поділяються на так звану тьюторську парадигму, при якій комп’ютер
прагне замінити викладача у всьому різноманітті його функцій, ігрову парадигму і
парадигму застосування комп’ютера в якості інструментарію. Всі ці уявлення можуть
істотно відрізнятися один від одного і приводити до абсолютно різних методичних
концепцій навчання і, відповідно, логіці і структурі програмних продуктів [2, с. 172173]. На жаль, саме ці найсуттєвіші критерії оцінки часто залишаються поза увагою.
При аналізі цього питання зручно скористатися уявленнями, що були розроблені
в області інтелектуальних навчальних систем. Як відомо, інтелектуальна навчальна
система включає в себе п’ять основних модулів: модуль предметної області, модуль
особи яку навчають, педагогічний модуль, експертний модуль і модуль інтерфейсу. Як
приклад можна привести два різних підходи до навчання читанню, один з яких можна
умовно назвати «хоуліетичним», а інший – «навиковим». Для вітчизняної школи більш
звичний «навиковий» підхід до навчання. Такий підхід можна назвати підходом «від
низу до верху».
«Хоулістичний» підхід означає погляд на засвоєння мови як на процес, при
якому рівні мови взаємодіють інтерактивно і рекурсивно, а не лінійно. Навіть на ранніх
стадіях навчання читанню при такому підході учні мають справу з мовою на рівні
пропозиції, абзацу та тексту, коли різні системи мови (фонологічна, синтаксична,
семантична) можуть функціонувати інтерактивно. Наголос робиться на активну
когнітивну діяльність читця, і замість навчання окремим навичкам читання
застосовуються стратегія управління розумінням та висунення і перевірки гіпотез.
Використовуючи реальні ситуації читання для активізації мовних підсистем на основі
створення актуальної потреби і розглядаючи навчання як серію послідовних
апроксимацій, студенти «вчаться читати читаючи».
Сьогодні поряд з традиційним використанням комп’ютера все більше
використовується Глобальна мережа як джерело інформації або засіб комунікації. Вона
все частіше стає своєрідним середовищем навчання, особливо при вивченні іноземних
мов, це пояснюється тим, що мультимедійні системи сприяють створенню таких умов,
які дозволяють замінювати навчальну діяльність діяльністю в реальному
комунікативному просторі. При цьому інтернет-ресурси сприяють зануренню учня в
культурно-мовне середовище, а також допомагають формуванню соціокультурної
компетенції, без якої неможливо комфортне існування в країні мови, що вивчається.
Безмежні можливості гіпермедіа середовища дозволяють у зручний для студента час
отримати швидкий доступ до різної інформації, різноманітної як за змістом, так і за
мульти-модальностю її зображення (наприклад, тексти російською мовою, статичні і
динамічні зображення, різноманітні відео-фрагменти і відеофільми, а також звукові
файли).
Таким чином, впровадження інформаційних технологій як в теорію, так і в
практичну методику викладання іноземних мов дозволить не тільки створити
принципово нові умови навчання з урахуванням гуманізації освіти, а й створить
необхідні умови, що дозволяють значно підняти якість освіти. [3, с. 55]. Завдяки
використанню інформаційних технологій самостійне навчання сприяє розвитку
особистісних якостей, необхідних в сучасному суспільстві, і готує студента до
подальшої продуктивної діяльності.
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ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ПОСИЛЕННЯ
МОТИВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Успіх у сучасному світі багато в чому визначається здатністю людини організувати своє
життя як проект: визначити далеку й найближчу перспективу, знайти й залучити потрібні
ресурси, намітити план дій і, здійснивши його, оцінити, чи вдалося досягти поставленої мети.
Численні дослідження, проведені як у нашій країні, так і за кордоном, показали, що більшість
сучасних лідерів у політиці, бізнесі, мистецтві, спорті – люди, що мають проектний тип
мислення. Сьогодні у навчальному закладі є всі можливості для розвитку проектного мислення
за допомогою особливого виду діяльності студентів – методу проектів.
Метод проектів – це сукупність прийомів, операцій оволодіння певною галуззю
практичного або теоретичного знання, тієї чи іншої діяльності. Це шлях пізнання,
спосіб організації процесу пізнання. Тому, якщо ми говоримо про метод проектів, то
маємо на увазі саме спосіб досягнення дидактичної мети через детальне розроблення
проблеми, яка повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним
результатом, оформленим тим або іншим чином. В основу методу проектів покладена
ідея, яка складає суть поняття «проект», його прагматична спрямованість на результат,
який можна отримати при вирішенні тієї чи іншої практично або теоретично значущої
проблеми. Цей результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній
практичній діяльності. Щоб домогтися такого результату, необхідно навчити студентів
самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання
з різних галузей, вміти прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів
рішення.
Метод проектів знайшов широке застосування в багатьох країнах світу,
головним чином, тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання студентів з різних
галузей навколо вирішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані
знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.
Отже, звернімося до іноземної мови, її специфіки. Навіщо потрібен метод
проектів у викладанні іноземних мов і як він може бути використаний з урахуванням
специфіки предмета? Які проблеми можна вирішувати доступними для студентів
мовними засобами? Насамперед, ми навчаємо способам діяльності, мовленнєвої
діяльності. Тому ми говоримо про комунікативну компетенцію як одну з основних
цілей навчання іноземної мови. Звичайно, ми віддаємо собі звіт у тому, що
комунікативна компетенція може бути сформована лише на основі лінгвістичної
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компетенції певного рівня. Проте, метою навчання є не система мови, а іншомовна
мовленнєва діяльність. Причому не сама собою, а як засіб міжкультурної взаємодії
(Н.Д. Гальскова).
Проектна методика дозволяє студентам проявити самостійність у виборі джерел
інформації, способу її викладу і презентації, працювати над темою, яка викликає
найбільший інтерес, підвищуючи їх мотивацію. Це ідеальна можливість здобувати та
застосовувати знання англійської мови індивідуально і творчо, що дає студентам
реальне відчуття власних досягнень, дозволяє розвивати мовні навички й уміння на
практиці. Вона вимагає від студентів застосування нових знань, спираючись на
засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи у
складі команди, шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних
джерел, використовуючи інформаційно-комп'ютерні технології для виконання
конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та
саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися, сприяє розширенню
кругозору, забезпечує використання знань з інших предметів.
Проектна робота з англійської мови допомагає студентам застосовувати свої
знання на практиці, вдосконалювати та активізувати лексичний запас, поповнювати
свій словник новими лексичними одиницями. У процесі роботи над проектом у
студентів підвищується інтерес до вивчення англійської мови.
Завдання викладача – створити оптимальні умови для загальнокультурного,
морального, естетичного розвитку особистості студентів, а найперше – для розвитку
мовленнєвих здібностей (здатності до спілкування через мовлення). Тому
запровадження методу проектів на заняттях з англійської мови є актуальним.
Використання проектних технологій на заняттях з англійської мови невичерпне.
Саме тому ця методика є дуже перспективною у наш час. Участь у проектній діяльності
дає змогу самореалізуватися як педагогу, так і студентові, розкрити творчий потенціал
усіх учасників. Проект дозволяє вийти за традиційні межі заняття, змінити стосунки
між студентами та викладачем, підвищити самооцінку студента. Метод проектів має
широкі перспективи для розвитку як на сучасних інноваційних заняттях, так і в
позааудиторній роботі.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. У курсі іноземної
мови метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу
практично з будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводився з урахуванням
практичної значимості для студента (людина і його оточення). Головне – це
сформулювати проблему, над якою студенти будуть працювати у процесі роботи над
темою програми. Звернімося ще до одного важливого питання – типології проектів.
Багато що залежить від обраного типу проекту: його структура, обрані методи, джерела
інформації, оформлення результатів, тобто форма захисту проекту.
Як вже зазначалося, в основу проекту покладена якась проблема. Щоб її
вирішити, студентам потрібно не лише знання мови, а й володіння великим обсягом
різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх для вирішення даної
проблеми. Окрім того, студенти повинні володіти певними інтелектуальними,
творчими, комунікативними вміннями. До перших можна віднести уміння працювати з
інформацією, з текстом (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в
іншомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки, вміння
працювати з різноманітним довідковим матеріалом. Формування багатьох із зазначених
умінь є метою навчання різним видам мовленнєвої діяльності. До творчих умінь
психологи відносять, насамперед, вміння генерувати ідеї, для чого потрібні знання в
різних галузях, вміння знаходити не одне, а багато варіантів вирішення проблеми,
вміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення. До комунікативних умінь варто
віднести, насамперед, уміння вести дискусію, слухати і чути співрозмовника,
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відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами, вміння знаходити компроміс зі
співрозмовником, вміння лаконічно висловлювати свою думку.
Частина проектів є груповими й виконується під гаслом «cooperative learning».
Об’єднуюча ідея: студенти працюють разом, щоб допомогти один іншому в навчанні.
Це спонукає їх піклуватися один про другого,відчувати підтримку, висловлювати своє
власне розуміння певних моментів, навчатися, навчаючи інших. Спільне навчання
сприяє також поповненню прогалин у засвоєнні знань. Створюються тимчасові групи,
які виконують різні за типом та часом виконання проекти. Групи є мобільними, і під
час виконання нового проекту їх склад змінюється. Це дає можливість звикати,
змінювати свою позицію в групі: одного разу ти – лідер, іншим разом – консультант
або рядовий член команди. Цей метод можна застосовувати на поточних заняттях, під
час підготовки позааудиторних заходів, під час проведення технологічної практики.
Таким чином, для грамотного використання методу проектів потрібна значна
підготовча робота, яка здійснюється, зрозуміло, в цілісній системі навчання, не тільки в
навчанні іноземної мови, причому зовсім необов'язково, випереджаючи роботу
студентів у проекті. Така робота повинна вестися постійно, систематично і паралельно
з роботою над проектом. Наш предмет вносить свій істотний внесок у загальний
розвиток дитини. Як висновок, метод проектів – складова розвивального, особистісноорієнтованого характеру навчання.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. У курсі іноземної
мови метод проектів може використовуватися також і в рамках програмного матеріалу
практично з будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводився з урахуванням
практичної значимості для студента (людина і його оточення). Головне – це
сформулювати проблему, над якою студенти будуть працювати у процесі роботи над
темою програми. Звернімося ще до одного важливого питання – типології проектів.
Багато що залежить від обраного типу проекту: його структура, обрані методи, джерела
інформації, оформлення результатів, тобто форма захисту проекту.
Зрозуміло, у реальній практиці найчастіше доводиться мати справу зі змішаними
типами проектів, у яких є ознаки дослідних проектів і творчих, наприклад, одночасно,
практико-орієнтовані та дослідницькі. Кожен тип проекту має той чи інший вид
координації, терміни виконання, етапність, кількість учасників. Тому, розробляючи той
чи інший проект, треба мати на увазі ознаки і характерні особливості кожного з них.
Проектна технологія в свою чергу забезпечує перехід від традиційних освітніх
технологій до нового типу навчання. Вона посилює його розвивальний характер,
передбачає спільну, обґрунтовану, сплановану й усвідомлену діяльність партнерів, що
навчаються. У свою чергу проектна технологія спрямована на формування у студентів
певної системи інтелектуальних і практичних умінь, орієнтована на виконання
соціальних ролей та удосконалення особистості.
Підсумовуючи, слід зазначити, що метод проектів є надзвичайно демократичним
видом педагогіки співпраці, довіри і особистої орієнтації. Цей метод сприяє розвитку
творчої обдарованості. Принципи цієї технології забезпечують добровільність участі,
проблематики обговорення, участі в різних акціях, заходах, справах; свободу
спілкування на принципах прагнення до взаєморозуміння, конструктивності; повагу до
поглядів, ідей, підходів і діяльності учасників; надання можливостей для здійснення
дитиною вільного й усвідомленого вибору ідей, норм, цінностей, моделей поведінки,
рішень, тощо; забезпечує партнерство, рівноправну співпрацю підлітків і дорослих.
Ніхто не стверджує, що проектна робота допоможе вирішенню всіх проблем у
вивченні іноземної мови, але це ефективний засіб від одноманітності, нудьги. Він
сприяє розвитку творчої особистості студента, розширенню мовних знань. Це реальна
можливість використати знання, отримані на інших заняттях засобами іноземної мови.
Таким чином, у процесі цієї діяльності студент розвиває свої інтелектуальні
вміння, такі риси характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, працелюбність,
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набуває певні навчальні навички, а це забезпечує соціальну та професійну адаптацію в
суспільстві, створює умови для розвитку креативності, що є важливим у
сьогоднішньому швидкоплинному світі.
Аналізуючи технологію проектів як інноваційну технологію навчання і
підвищення рівня мотивації можна зробити такі висновки:
1. У проектній методиці використовуються всі кращі ідеї, які вироблені
традиційною та сучасною методикою іноземних мов.
2. Виконання завдань характеризується новизною результатів та новими
засобами його досягнення.
3. Важливе значення має так званий ego-фактор (можливість говорити про те,
про що студенти думають, про свої плани).
4. Робота над проектом сполучається зі створенням твердої мовної основи.
5. Методика пропонує нові засоби роботи, не потребуючи великих зусиль та
часу для засвоєння.
6. Вона дозволяє студентам вийти на самостійний творчий рівень, стимулює
бажання бути активним.
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BLENDED ASSESSMENT OF LEARNING
A blended learning class is like any other when teaching takes place, it is imperative
that assessment is provided to check the depth of students’ learning. Looking back at the
learning objectives and design documents can help answer assessment questions. It is
suggested that the course should make connections between learning objectives, course
activities, and selection of site tools to accomplish the assignments. Face-to-face and out of
class time learning activities should complement each other.
The most crucial step needed in each unit of instruction is the preparation for students’
transfer of learning to new contexts. If learning is not transferred from the place of learning to
practical application, there can be no positive return on investment of the time needed to
create, implement, and evaluate instruction. Learning objectives should be clear to students.
The learning standards must be addressed, a real life application can help students to better
understanding of the materials covered. If this is not done, much of the teacher’s time, and the
students’ time has been greatly wasted. A second look to ensure that students have indeed
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learned the objectives might trigger revisions, allowing for more (or better) class activities
and instructor feedback. This should be done before any evaluation strategy. Technology is
useful in simplifying this task of transferring the learning strategy. Many times a lesson taught
with the use of online instruction or with technology as its main tool provides a built-in
application. Students see more clearly how the concepts are used in real life situations, and
because the lesson was applied practically, the student retains the information and skills much
longer.
Despite the importance of real life application of knowledge and skills, perhaps the
most common type of assessment is still the traditional multiple choice exam. Placing such
tests (or non-graded self-assessment versions) online is one of the most popular approaches
to blended assessment of learning. Instructors designing such assessments might ask
themselves more detailed questions such as: “Is my test content-valid, based upon the
methods of content presentation?” “Should my test include a short review time via a
traditional classroom setting, or would an online review better prepare my students for
assessment?” “Should the test be performed online or in the presence of the
instructor?”Online tests make for easy and quick grading by the instructor or teaching
assistant, but security of the test might be diminished depending on the software and
implementation methods used by the instructor. Tests taken exclusively in the classroom
setting using paper and pencil, however, negate the affordances of technology. Faculty who
evaluate their students’ performances by using a mixture of tests – some online, some offline
– have experienced more fruitful outcomes. Supplying examples to read as text online or
offline proves to be helpful. Presenting video explanations or examples online, where students
can view a snippet of the content repeatedly gives enough exposure to solidify an idea or
concept. Any tool that can be afforded the student should be considered to improve learning.
It is observed that when implementing online tests, “‘scaffolding’ – the integration of online
self-assessments and review modules – is integral to a more in-depth understanding of the
material”). Caution must be practiced when using online tests in a blended course. If this
method was never practiced during the preceding unit of instruction, students find themselves
at a bit of a disadvantage when being tested. Instead of devoting proper time to the nontechnical concepts taught, the student might be fighting her way through the technical tool
she must use to perform the task at hand. Conversely, some researchers found that non-credit
online practice exams can actually benefit student performance on in-class, graded exams.
The online environment does provide blended learning instructors with opportunities to
implement a variety of learning assessments using new and innovative tools. Two broad
categories of assessments, formal and informal can help shape how you assess students in
blended courses.
1. Formal assessments provide a systematic way to measure students’ progress.
These types of assessments also contribute to the final grade, which indicates a student’s
mastery of the subject, e.g., midterm, and finals.
2. Informal assessments generally provide the faculty member the ability to gauge
their students’ comprehension of course material. It does not involve assigning grades.
Furthermore, they can be used to allow students to practice the material prior to a formal
assessment, e.g., self-tests.
Multiple choice and short answer tests (or quizzes) are useful for assessing students’
abilities to recognize and recall content. They are also fairly easy to grade and when faced
with a large class size, you can make the grading automatic depending on the question type.
However, these online tools also arguably provide students with more ways to be
academically dishonest. In the design of effective assessments of learning, it is noted that the
focus must be on student learning, not student control. Particularly when dealing with online
assessment (e.g., the ubiquitous auto-scored multiple choice quiz tools within learning
management systems) it is tempting to design a testing environment in which all variables are
controlled and student responses do nothing but reveal students’ mastery of course objectives.
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However, academic dishonesty occurs frequently and equally in online and face-to-face
courses”. It is counter-productive to adopt an adversarial stance as we attempt to fence in
students to prevent them from cheating (in any modality). Nevertheless, there are steps that
can be taken to make online testing more effective. Many of these are applicable to face-toface environments as well.
Online quizzing tools typically provide some affordance for randomization of test
items. Depending upon how the instructor uses the tool, this may range from merely
randomizing the order in which the same set of items appears to each student all the way to
sophisticated alternative test versions in which test items in various content categories and at
different levels of difficulty are dynamically-generated for each student (i.e., each student
receives a different test, but each version is equivalent). The instructor may impose
assessment time limits such that the test is only available within a certain window of
opportunity (e.g., an entire week or just one evening). Additionally, time limits can also be
placed on the period between the opening of the quiz and its submission (e.g. a few minutes to
multiple hours). Related to this restriction, the instructor can also allow students to see the
entire test at once or only one test item at a time. Supported by the online quizzing tool, the
instructor may choose to establish rules for assessment completion. For instance, students
may be required to complete the quiz in one sitting once the quiz is launched, or they may
have the option to start the quiz, log-out, and come back later (within whatever time
restrictions have been established). Online assessment tools also support proctoring if the
instructor (or institution) chooses to undertake the logistical arrangements involved in vetting
proctors. An approved individual receives a password to unlock the quiz and then he remains
present while the student takes the test. The proctor may be asked to verify the student’s
identity and/or ensure compliance with certain test- taking protocols Commercial tools for
remote proctoring have appeared on the market in recent years. The functionality of the
proctoring programs range from taking pictures of students during an exam to a remote
individual watching students via live video feed. The conundrum here is whether the
institution or student pays the fees to proctor an exam.
Apart from the affordances of the online testing tools, online auto-scored assessments
may also benefit from well-designed multiple-choice items with an emphasis on application
and higher-level thinking. While many online quizzes (especially many of those available as
supplemental instructor resources) focus on low-level factual recall, multiple-choice items
may be written at the higher application, analysis, synthesis, or evaluation levels. Such items
often involve some sort of scenario aimed at promoting learning transfer from one context to
another. Additional strategies might require students to view a chart/graph and select the most
accurate interpretation from among several alternatives or even to collaborate with classmates
in selecting the best justification statement for why a given answer is correct prior to
individually submitting their quizzes.
It is possible to conclude that on-line and off-line learning activities can compliment
each other. There are steps that can be taken to make online testing in formal and informal
assessment more effective. Many of these are applicable to face-to-face environments as
well.
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ОБУЧЕНИЕ ИЗУЧАЮЩЕМУ ЧТЕНИЮ: ГРАММАТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Анализ коммуникативных потребностей иностранных студентов-медиков из
ближнего зарубежья показывает, что для них особенно актуальным является умение
полно и точно извлекать нужную информацию из письменных источников, общаться на
русском языке в пределах определенного круга тем и ситуаций, непосредственно
связанных с повседневной профессиональной деятельностью будущих специалистовмедиков.
Таким образом, цели обучения русскому языку в профессиональной сфере и,
в частности в сфере медицины, можно характеризовать как рецептивно-продуктивные
с установкой на чтение. Из наиболее распространенных его видов – изучающее,
ознакомительное, просмотровое – студенты особо остро ощущают потребность
в изучающем чтении, предполагающем глубокое проникновение в текст, а также
ознакомительном чтении, требующем общего охвата содержания. При этом, как
показывает опрос учащихся, изучающему чтению должна отводиться ведущая роль.
С точки зрения психологии обучения иностранным языкам [1, с. 31] чтение как
деятельность возможно благодаря развитию умения читать. Это умение включает
в качестве творческих компонентов становление определенных автоматизированных
действий- навыков, в том числе грамматических (морфологических и синтаксических).
Изучающее чтение представляет собой речевое умение, которое возможно
благодаря наличию и функционированию определенных речевых (синтетических) и
языковых (аналитических) действий. Из них по назначению и психолингвистической
природе выделяют действия, обеспечивающие процесс узнавания словообразований и
формоизменений, а также расположения слов и словосочетаний в предложении или его
частях.
Как рецептивная речевая деятельность изучающее чтение характеризуется
непроизвольностью/ произвольностью восприятия грамматической информации,
содержащейся в читаемом тексте.
Непроизвольность восприятия (полное отсутствие сознательного внимания на
языковую форму выражения) обеспечивается определенного рода рецептивноречевыми грамматическими автоматизмами. Их функционирование позволяет
читающему воспринимать формальную сторону чтения, т.е. грамматическую
информацию текста, и смысловое содержание читаемого в единстве. Непроизвольное
восприятие грамматической информации текста предполагает отсутствие какой-либо
дешифровки грамматических знаков.
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Произвольное восприятие грамматической информации, т.е. восприятие,
основанное на дискурсивно-аналитическом процессе понимания грамматической
информации текста, возможно как результат функционирования другого характера
рецептивных грамматических действий, направленных на декодирование смысловой
информации текста с опорой на понимание грамматически значимых показателей
используемых
языковых
средств,
называемых
рецептивно-языковыми
грамматическими автоматизмами.
Как известно, при овладении иноязычной речью особую роль играет изучение ее
грамматического строя. Вся информация, содержащаяся в письменном тексте,
передается исключительно средствами языка, в первую очередь лексическими и
грамматическими единицами. Процесс извлечения информации из текста на
иностранном языке предполагает владение учащимися языковыми средствами,
используемыми носителями данного языка для передачи своих мыслей в письменном
виде.
Овладение языковыми средствами русского языка требует от учащихся
систематической тренировки. Поэтому особое внимание необходимо уделить
грамматической стороне чтения как основному виду речевой деятельности студентов.
Обучение грамматической стороне чтения предполагает а) понимание
различного рода
межфразовых отношений; б) определение значений слов,
словосочетаний на основе структурных особенностей их состава; в) адекватное
становление различных механизмов, участвующих в процессе извлечения информации,
например языковая догадка, антиципация и др.; г) выработку автоматизированных
действий по узнаванию и использованию языковых (грамматических) средств на
основе их формальных отличительных признаков ; д) опору на положительное
воздействие явлений и механизмов, полностью или частично совпадающих в языковой
системе русского и родного языков (т.е. преодоление интерференции).
В процессе обучения грамматической стороне чтения возникают определенные
трудности, связанные с вопросами тренировки грамматического материала и
формирования речевых и языковых автоматизмов по использованию изучаемых
грамматических явлений русского языка как иностранного.
Как правило, учащиеся не умеют правильно ориентироваться в структурных
особенностях русского предложения. Навыки узнавания морфологических и
синтаксических особенностей слов, словосочетаний и предложений требуют более
высокого уровня знаний. Низкий уровень владения грамматическим материалом
значительно затрудняет преодоление языковых трудностей, появляющихся как
результат интерференции. Автоматизированные действия, свойственные процессу
извлечения информации, оказывают значительное интерферирующее воздействие на
подобные недостаточно развитые механизмы чтения на русском языке (такие как,
например, языковая догадка и антиципация). Для того, чтобы чтение как умение
достигло совершенства требуется систематическая практика. При обучении
иностранному языку в специфических условиях и, в частности русскому как
иностранному, недостаточное количество учебного времени, а также средний или
слабый уровень начальной подготовки студентов не дает возможности для адекватной
выработки рецептивно-речевых и языковых грамматических автоматизмов чтения
путем лишь систематической практики в чтении как деятельности. Наиболее
целесообразным подходом к решению вопроса о формировании и развитии названных
автоматизмов является обучение грамматической стороне изучающего чтения, а также
формирование и развитие основ ознакомительного чтения (т.е. не только
беспереводному, синтетическому чтению, но и чтению с элементами анализа).
В условиях обучения студентов-медиков невозможно развивать до степени
совершенства навыки и умения, обеспечивающие восприятие и понимание
грамматической информации текста, однако вооружение студентов рецептивно252

речевыми и рецептивно-языковыми автоматизмами, обеспечивающими минимальный
или средний уровень непроизвольного и произвольного восприятия и понимания
грамматической информации, содержащейся в тексте, способствует развитию у
будущих специалистов умения самостоятельно
читать
различные источники
информации (книги, журналы, истории болезни пациентов и т.д.), а также успешно
общаться со своими русскоязычными коллегами.
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ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК МОВЛЕННЯ У
СТУДЕНТІВ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ
Навчання граматиці іноземної мови зазнає неминучі зміни в зв'язку з
впровадженням інноваційних комунікаційних технологій у процес навчання. Навчання
іноземної мови студентів направлене на формування всіх компонентів іншомовної
комунікативної компетенції. Оскільки місце вивчення граматики в процесі навчання
іноземних мов не завжди було однозначним, пропонувалися різні методики засвоєння
граматичних правил. За класичною методикою граматичні теми розглядалися окремо,
але тим самим відривалися від практики мовного спілкування. Ми зробили спробу
врахувати психологічні механізми сприйняття і породження іншомовного
висловлювання, а також застосувати їх в онлайн курсі навчання іноземної мови, так як
він дозволяє більш ефективно автоматизувати граматичні навички мовного
спілкування.
В ході нашого дослідження була розроблена психологічна модель
цілеспрямованого формування розумових дій створення та сприйняття мовленнєвих
висловлювань з урахуванням когнітивних та особистісних особливостей студентів за
умов вузівського навчання. Підґрунтям моделі є розуміння того, що формування
мовленнєвих навичок та вмінь - системний процес поступового формування та
автоматизації розумових дій щодо створення та сприйняття мовленнєвих
висловлювань, спираючись на моделювання розуміння внутрішніх механізмів
мовленнєвих дій. [1, 107-113]
Таке розуміння можливе завдяки усвідомленню сутності досліджуваного. Щодо
мови – це усвідомлення абсолютного зв’язку форми та змісту, що стає очевидним
завдяки дослідженню історії походження мови. Розуміння сутності явища сприяє
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конкретизації абстрактного поняття. А саме: застосовуючи аналіз походження людської
мови взагалі, можна зрозуміти зміст комунікації, завдяки йому визначається
універсальна синтаксична структура, а на підставі аналізу зв’язків всередині структури
досліджуваної мови визначається система її морфологічних форм.
Викладення курсу в логіці змістової структури висловлювання поновлює
вихідний зв’язок мови з мисленням у реальній ситуації спілкування. Розуміння цього
відбувається протягом інтерактивного діалогу зі студентами за зразком сократівського.
Відповідаючи на питання, організовані у логічний ланцюжок, вони повинні довести, що
граматика походить із самої реальності, яка визначила синтаксичну, а та, у свою чергу ,
морфологічну систему мови. Потреба координації сумісної діяльності спричинила
синтаксис, де системоутворювальною стала дія (предикат) відповідно до якої
визначилися усі зв’язки, а значить, і члени речення: суб’єкт, об’єкт, адресат, додаток,
обставини та атрибути. Цей універсальний зв’язок організовує мислення людини та не
залежить від конкретної мови. Від конкретної мови залежить форма вираження зв’язку.
Саме тому універсальний зв’язок може стати змістовою основою для усвідомлення
граматичної системи інших мов. Використання уже відомого допомагає заповнити
застосовувану у свідомості студентів структуру новим змістом англійської мови, яка
вивчається.
Спеціально розроблений курс SmartGrammarOnline презентує інноваційну
технологію навчання граматики онлайн, створену в результаті дослідження
закономірностей засвоєння граматики на підставі усвідомлення сутності зв’язку форми
та змісту, наданій у стратегічній моделі англійської граматики, яка наповнюється
конкретним змістом при розв’язанні реальних практичних задач. Така граматика
забезпечує розуміння та продукування мовленнєвого висловлювання, створюючи
змістову структуру, яка визначає форми слів, що увійшли до неї. [2, 282-292]
Інноваційний підхід засвоєння граматики SmartGrammarOnline сприяє
подоланню основної причини методичного характеру шляхом поновлення вихідного
сутнісного взаємозв’язку теорії та практики. Точкою входу тут постає зміст, історично
визначивши мовну структуру та зв’язки, що спричинюють відповідні мовні форми.
Такий підхід допомагає заново, «з чистого аркуша», сформувати добре усвідомлювану
оптимальну когнітивно-смислову структуру граматичних знань, вибудувану від
сутнісного мовного зв’язку форми та змісту, що надає можливість розуміння
граматичних явищ та правил в процесі виконання реальних практичних задач із
наповнення структури конкретним змістом у вигляді форм мови, що вивчається.
Граматика пояснюється у глибинному зв’язку з практикою спілкування в термінах
змісту, а безпосередньо зміст визначається сутністю мови на перетині форми та функції
слів у техніці «кросформ». [3, c. 106], [4, c. 107], [5, c.107]
До речі, використання універсального зв’язку, що організує мислення людини та
не залежить від конкретної мови, надає змістової основи для усвідомлення граматичної
системи мови, яка вивчається, та заповнення вже відомої когнітивно-змістової
структури формами англійської мови. Так, для навігації у навчальному курсі
пропонується техніка, де усі теми курсу введені в логіку висловлювання. Кожна
граматична тема представлена зв’язками з елементами висловлювання, тобто через
свою функцію в ситуації спілкування. Таким чином, досліджувані граматичні
закономірності безпосередньо обслуговують практику спілкування без посередництва
громіздких теоретичних правил. Техніка дозволяє переконатися у зв’язку теми з її
практичною функцією і в межах е-курсу та увійти у граматичну тему через символ цієї
функції.
Увесь процес навчання в межах курсу відбивається в моделях, які сутнісно
характеризують когнітивно-смислові структури/схеми, наочно відбивають знання як
суспільно опрацьований досвід у згорнутому вигляді. Нові технологічні можливості
сприяють за допомоги моделювання, яке ґрунтується на розумінні внутрішніх
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механізмів мовленнєвої діяльності, організувати системний процес поетапного
формування та автоматизації оптимальних внутрішніх граматичних дій щодо
виникнення та сприйняття мовленнєвого висловлювання.
Таким чином, що системний аналіз довів, що при безперечній значущості
граматичних знань рівень їх розвитку у студентів недостатній. Це пояснюється різними
причинами методологічного, психологічного, технологічного та економічного
характеру.
В межах дослідження було доведено, що розроблений курс SmartGrammarOnline
оптимізує процес вивчення граматики та дозволяє вивести навчання на більш високий
якісний рівень.
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TEACHING LEGAL ENGLISH TO LAW STUDENTS IN LAW
UNIVERSITIES: PRESENT DAY PROBLEMS AND
CONSIDERATIONS
The problems of the methodology of teaching a foreign language (English, in
particular) are various, connected with the content and methods of teaching, implementation
of the competences development approach, usage of technological devices during the lessons,
etc. Besides, all-time lasting pedagogical and psychological problems of the interaction
between a teacher and the students, raising motivation for learning in them remain relevant
and actual in the teaching process.
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The question under discussion and consideration in the present work is in some way
connected with the problems stated above, but a bit of another kind. The matter is the
specifics of the legal language, legal English, in particular.
As it is known legal English is the language of legal documents which are
constitutions, treaties, laws, judicial decisions recordings, contracts. Mostly, it is represented
in the written form. At the same time, legal English is the language of the legal profession as a
whole, thus, it can have oral representation in the forms of interrogations, negotiations,
explanations, lawyers’ everyday professional communication, etc. Servicing the legal sphere
legal English actually is not a separate language but the bulk of terms, special lexical and
grammatical constructions functioning in the sphere of law. Considering all stated above the
first methodological issue arises: what to teach the students during limited number of
academic hours, how to find the best correlation between developing written and spoken
competences in this “wordy”, not easy understandable sphere of English language usage.
It seems that first of all the law students should be aware of the existence of so called
legal English and about its features that allow to distinguish it from any other functional
sphere of the language. Thus, the law students must be get acquainted with 1) the sphere of
the legal English functioning, and, thus, existence of special technical terminology; 2) lexical,
grammatical and syntactic specifics of legal vocabulary and its usage; 3) pragmatics, i.e. the
most important speech acts; 4) specific genres; 5) presence and active usage of the language
elements from other languages. All these should go along with active development of all
general and linguistic competences and skills.
For example, legal terminology includes many archaic words and forms
(aforementioned, the aforementioned Tom Smith) and even archaic morphology (the second
affiant sayeth) used in legal documents, and thus, should be necessary commented while
discussing authentic legal forms. It does not mean that the students should be necessary taught
to use such forms, for example, while compiling the contracts or wills by themselves, but it
means that they should know about such forms as the specific characteristics of legal English.
The same is with the formal and ritualistic terminology. The lexicon of the legal sphere has
many formal or ritualistic words and phrases. There can be several explanations for the
functioning of such language elements: to stress that a legal proceeding is quire separate from
ordinary language usage; to emphasize the special importance of a filing a legal document
like a will or a proceeding, or like a marriage registering ceremony or a trial process. Phrases
in legal documents, which are necessarily should be shown, commented and worked out
during the lessons are often redundant (“I give, devise and bequeath the rest, residue and
remainder of my estate...”), and sentences are often so long that can contain hundreds of
words. Moreover, sometimes, and mostly in archaic legal documents, particularly in
conveyances and deeds, a reader can observe the lack or even absence of punctuation. The
teacher’s comment here should be like this: such situation can be explained by the perception
that the meaning of legal documents should be contained only in the words used and that
punctuation can create ambiguity, like in a famous statement Execute not possible, to grant
mercy (Execute, not possible to grant mercy). All these and many other language elements
usage in legal English can create the interpretive problems and translating problems in the
first year students (when English is taught in the law university) as they get used to learn and
use common everyday English and are far away both from the legal documents and
complicated linguistic phenomena.
What is seems to be more understandable for the students is just commenting on the
specifics of the language usage in legal English of the following: impersonal constructions,
nominatives, passive constructions. Impersonal constructions can include, for example,
referring by the judges themselves as the court, or prosecutors as the prosecution or the state,
and defense-lawyers as defense. There are a lot of nominative words in legal English, derived
from the verbs (prosecution, agreement, termination, observance, etc). Passive constructions
are used by lawyers for more objectivity and authoritativeness, but what is interesting, that
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such constructions are more common in court rulings, orders and decisions than in contracts.
In contracts the parties intend to specify what entity is to do, thus, they refer to the actors but
not make their tasks impersonal.
Legal English employs a great number of phrasal verbs (enter into contracts, put down
deposits, write off debts) and phrase prepositions (in accordance with, on account of, on
behalf off, in compliance with, in exchange for, etc.). This fact means that the students must
learn them as given and know them as one of the features of legal English.
Terminology of legal English contains legal terms proper (acquittal, affidavit,
defendant, felony, indictment, etc.); words of common language which serve as legal terms
(action, discovery, finding, etc), homonyms with the meaning of the words from the common
everyday language and with the terminological meaning (the bar- lawyers’ association and a
piece of something, like the bar of chocolate; a place where alcoholic drinks are served; etc.;
sentence – a punishment given by a judge in a court and a syntactically and semantically
organized group of words, etc; the same with the terminological and non-terminological
meanings of such homonyms as fine; party; case; brief; case; question; charge, etc.).
Legal texts contain many words and phrases from the Latin language. If earlier the law
students used to study Latin language as a separate subject, now it is not in the curriculum any
more. Thus, sometimes the teachers of English or Law should explain the meaning and usage
of the Latin terms for the students, considering that those are used internationally. The
examples here may be numerous: pro se; actus reus/mens rea; corpus delicti; obiter dictum;
ratio decidendi; stare decisis, etc. Many legal terms derive from the French language – there
was a period in English history when French was the official language of legal proceedings
and justice system. They are such popular and widely spread legal terms as follows: justice,
judge, jury, attorney, court, case; embassy, chancery, diplomacy; treaty, alliance, passport,
protocol; as well as the words like money, treasury, commerce, finance, tax, liberalism,
capitalism, materialism, nationalism, plebiscite, regime, sovereignty, state, administration,
federal, bureaucracy, constitution, jurisdiction, district. Moreover, the feature of legal
English is usage in one context of so called language doublets coming from different
languages: lands and tenements (English/French), will and testament (English/Latin). The
tendency to use doublets in legal language continued with the English language: care and
attention; terms and conditions and others.
Such specifics of legal English should be necessarily considered during the classes,
and the teacher should comment on and explain it to the students, paying attention to the fact,
that the English language before it became the international language had been the language
of case law, the system of law developed in the medieval England. Present day laws are based
on the precedents from the past, thus, legal English in great deal provides consistency of its
understanding by the present-day lawyers.
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АНГЛІЙСЬКА З НУЛЯ: ЯК ПОЧАТИ УСПІШНЕ ВИВЧЕННЯ
У сучасному світі важливість знання англійської мови незаперечна, тому освоїти
цю мову прагне все більша кількість людей. При цьому багато новачків, що ніколи
раніше не вивчали англійську, губляться від різноманіття методик і підручників. У цій
статті ми розповімо, яку методику вивчення англійської мови вибрати, як підтримати
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мотивацію і організувати навчальний процес, на що звернути особливу увагу, щоб
знання були впевненими, а навички - доведеними до автоматизму.
Перш за все, хочу порекомендувати унікальний системний курс з інтенсивної
підготовки он-лайн у версії FCE (мовний іспит Cambridge English: First), що було
розроблено кафедрою іноземних мов ХНУБА. В нашому університеті з вересня 2018
року працює Офіційний центр мовної підготовки на рівень В2 від Кембриджського
Центру Оцінювання. Ми здобули право не тільки займатися підготовкою до іспиту, але
і приймати на базі нашого університету екзамен FCE В2 у комп’ютерній версії. Вже
багато студентів і викладачів нашого університету склали екзамен та отримали В2 і
навіть С1. А з вересня 2019 року розпочато роботу з новачками у вивченні англійської
мови.
Говорити про нульовий рівень знання англійської не зовсім правомірно, адже в
українській мові є незліченна кількість запозичень і споріднених слів, зрозумілих
кожному. Наприклад, слова "information", "radio", "music", "sister", "bank" та інші
будуть вам інтуїтивно знайомі. Значить, деякий обсяг іноземної лексики дасться вам
без будь-яких проблем. Вже не так страшно, так?
Як підтримувати мотивацію?
Опанувати іноземну мову з нуля - непросте завдання. Після пари занять вам
може здатися, що цей айсберг правил і винятків вам ніколи не піддасться. Подумайте
про тих, хто починав так само, як ви, і досяг просунутого рівня. Ви теж так можете,
вірте в себе! Захопленість предметом - ваша запорука успіху. Одній людині англійська
потрібна по роботі, іншій - для подорожей, третій - для самовдосконалення. У кожного
свої стимули, але найкраще, якщо їх відразу декілька.
Вивчати англійську найкраще в один і той же час: якщо ви жайворонок,
присвятіть заняттям ранкові години; сови краще засвоюють матеріал ввечері.
Щоб ефективно вивчати іноземну мову, ви повинні займатися кожен день можете дозволити собі не більше одного вихідного на тиждень! Оптимальна тривалість
одного "уроку" - 60-90 хвилин, при цьому можете відпочити 5-10 хвилин в середині
заняття.
Забезпечте собі максимальну зручність під час занять: затишна обстановка,
приємний фон, відсутність зовнішніх подразників. Все це допоможе вам абстрагуватися
від реальності і повністю зануритися в світ мови.
Підібравши для себе оптимальний темп освоєння нових тим, дотримуйтеся його
і не намагайтеся охопити кілька складних розділів за один раз. Згодом ви досягнете
більш інтенсивного вивчення, але на початковому етапі поспішати небажано.
Постійно повторюйте пройдений матеріал. Регулярне повторення - запорука
закріплення знань і вдосконалення навичок. Навіть якщо ви поки вивчили зовсім
небагато, відпрацьовуйте знання кожну вільну хвилину - в транспорті, під час ранкової
зарядки, на обідній перерві, перед сном тощо. Намагайтеся розмовляти самі з собою,
промовляючи вголос або про себе слова, конструкції, речення. По можливості не
соромтеся розмовляти з тим, хто знає англійську. Оволодівши базою, знайдіть друга по
листуванню - носія мови.
Англійська мова має чітко узгоджену структуру, і починати вивчати цю систему
слід з азів. Перше, що вам потрібно засвоїти - алфавіт і вимова. Без знання алфавіту не
вийде ні писати, ні читати, а понівечена вимова може повністю поміняти сенс
висловлювання. Не нехтуйте тренуванням усного мовлення, адже для вільного
оволодіння розмовною англійською вам потрібно практикуватися якомога частіше.
Безперечно, спочатку вам доведеться багато читати: правила, приклади та прості
тексти. Читання граматично правильно побудованих речень дає відмінний результат йде запам'ятовування лексики та граматичних конструкцій. Візуальне сприйняття головне джерело нової інформації, і регулярне читання англомовних текстів необхідно
на будь-якому етапі вивчення мови.
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При вивченні англійської з нуля розуміння тексту через аудіювання може
здатися неможливим. Насправді це відмінна підмога для читання. Звуковий супровід до
завдань допоможе вам дізнатися, як вимовляється той чи інший звук або слово.
Стежачи очима за текстом і одночасно сприймаючи його на слух, ви зможете вбити
двох зайців. Поступово розширюючи межі своїх знань, спробуйте закрити підручник і
заново прослухати текст. Спочатку вам будуть зрозумілі тільки деякі слова, а потім і
речення. Тільки так можна навчитися аудіюванню, яке ще зіграє чималу роль в
навчанні.
Прослуховування англомовних пісень і перегляд фільмів, в тому числі з
субтитрами, підтримують новачка в "тонусі" і підвищують мотивацію, ненав'язливо
занурюючи людину в автентичну атмосферу. Буде дуже корисно переглянути в
оригіналі улюблений фільм, який ви знаєте майже напам'ять українською. Знайомий
сюжет полегшить вам розуміння реплік героїв англійською, до того ж ви зможете
побачити живу і сучасну, а не суто книжну мову.
Будь-який новий матеріал необхідно письмово відпрацювати! При всій
зручності сучасних комп'ютерних програм, що пропонують вставити замість пропуску
підходяще слово, вони не підходять для тих, хто тільки почав вивчати англійську з
нуля. Більш ефективний метод записування в звичайному зошиті: виконання письмових
вправ дозволяє відточувати знання, доводячи їх до автоматизму. Спочатку ви навчитеся
правильно викладати думки на папері і тільки після цього зможете впевнено вживати їх
у мовленні.
Усна практика - невід'ємна частина вивчення іноземної мови. Уміння читати і
перекладати зовсім не означає вміти вільно говорити по-англійськи. Красива і побіжна
мова - мрія будь-якого новачка, але щоб її виконати, займатися потрібно постійно.
Якщо у вас немає "піддослідного" співрозмовника, тренуйтеся на собі! Наприклад,
розмовляйте самі з собою перед дзеркалом, намагайтеся якомога докладніше
розповісти, як пройшов ваш день. Проходячи нову тему, вигадуйте собі нове ім'я,
професію і минуле - створіть вигаданого героя. Такий ігровий момент забезпечить вам
необхідну різноманітність для усних тем.
Порада:
Ви можете досягти ще більших успіхів, комбінуючи читання або аудіювання з
усним мовленням. Після того, як прочитаєте текст або прослухаєте аудіозапис,
спробуйте переказати зміст вголос (як варіант - письмово). Подібний виклад допоможе
тренувати пам'ять і мислення, навчить переказувати своїми словами, а значить, вільно
говорити англійською.
Вивчення іноземної лексики починають з найпростіших і найбільш часто
вживаних слів:
іменники (напр., a house, a man, an apple);
прикметники (напр., big, great, good);
дієслова (напр., to do, to be, to get);
займенники (напр., I, he, her);
числівники (напр., one, ten, the fifth).
Бездумне зубріння не підходить тим, кому дійсно хочеться знати англійську.
Безсумнівно, швидше за все запам'ятовуються інтернаціональні слова, а інші краще
комбінувати з уже знайомими лексичними одиницями. Наприклад, "a big dog", "an
interesting film". Стійкі вирази краще запам'ятовувати цілком, наприклад, "to make a
mistake", "to do one's best".
При заучуванні лексичних одиниць потрібно приділяти особливу увагу не тільки
їх значенням, а й вимові. Ось чому саме на початковому етапі вивчення англійської
важливо навчитися правильно трактувати транскрипцію слова і міцно-міцно засвоїти
правила вимови тих чи інших буквосполучень, наприклад, "th", "ng". Також виділіть
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окреме заняття для вивчення особливостей відкритого і закритого складу, і ви
заощадите масу часу на постійному заглядання в словникову транскрипцію.
Знання зводу граматичних правил англійської мови, мабуть, навіть трохи більш
істотно, ніж багатство словникового запасу. Якщо незнання певного слова вам легко
зійде з рук, то невміння користуватися часом і конструкціями моментально видасть в
вас профана.
Починати вивчати англійську граматику потрібно з порядку слів у реченні, тому
що саме від нього залежить правильність і сенс висловлювання. Потім можна
переходити до освоєння часів групи Simple / Indefinite (Present, Past, Future).
Наступними розділами будуть часи Continuous / Progressive і Perfect. Важливими
елементами ваших знань стануть конструкції "to be going to" і численні модальні
дієслова (наприклад, "must", "have to", "can").
Англійська мова з нуля одним дається швидше і легше, іншим - трохи
повільніше і з великими зусиллями. Проте при наявності мотивації і якісних
навчальних посібників англійською мовою може опанувати кожен. На початковому
етапі особливо важливо приділити увагу всім аспектам мови в комплексі. Комплексний
підхід - запорука успішного вивчення і придбання міцних знань і навичок.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В
УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Зміни в національному освітньому процесі, пов’язані зі входженням України в
європейський простір, вимагають від сучасного педагога надання нового рівня знань,
що, у свою чергу, потребує використання нових підходів та технологій навчання,
формування нових компетенцій. У зв’язку із цим основним критерієм, що висувається
сьогодні до висококваліфікованого спеціаліста на ринку праці, є не лише рівень
володіння ним безпосереднім фахом, а і його мовним інструментарієм, адже разом із
підвищенням рівня фахових знань представників різних професій підвищуються й
вимоги до їх мови. До того ж сучасне українське законодавство зобов'язуює службових
осіб володіти державною мовою в обсязі необхідному для виконання їх обов'язків.
Зважаючи на це, одним із актуальних і важливих завдань сучасної освіти, на наш
погляд, є моніторинг проблем викладання української мови як обов’язкового
компонента професійної підготовки й пошук шляхів їх вирішення.
Метою статті є опис актуальних проблем викладання дисципліни «Українська
мова професійного спрямування» на сучасному етапі. Об’єктом дослідження є
методика викладання української мови у вищій школі. Предметом дослідження став
пошук ефективних шляхів та інноваційних методів викладання української мови
професійного спрямування.
Вивченням проблем розвитку й організації вищої освіти, професійної мовної
підготовки, теоретичних та практичних аспектів викладання та удосконалення
методики навчання української мови професійного спрямування в різні часи займалися
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А. Алексюк, Ю. Бабанський, Я. Бурлака Н. Голуб, І. Дроздова, С. Караман А. Коваль,
О. Любашенко, В. Мельничайко, М. Пентилюк, К. Плиско, Т. Симоненко, Т. Сущенко,
І. Хом'як, Г. Шелехова та багато інших.
Стислий огляд більшості наукових праць, присвячених методиці викладання
мовних дисциплін у вищій школі, дає підстави говорити про активну розробку в
сучасній українській лінгводидактиці таких підходів до навчання як: особистісний,
компетентнісний, синергетичний, контекстний, загальнодидактичний, системнолінгвістичний, комунікативно-діяльнісний, функційно-стилістичний, соціокультурний,
дослідницький, дискурсно-текстоцентричний та міждисциплінарний [1; 2; 3; 4].
Як зазначає І. Дроздова, «орієнтація вищої освіти на всебічний розвиток мовної
особистості студентів, зміцнення їхніх мовленнєвих навичок і вдосконалення умінь
правильно й виразно передавати свої думки, посилення зв'язку змісту навчання
студентів із їхньою майбутньою професійною діяльністю є тим фундаментом, на якому
має ґрунтуватися весь навчальний процес із будь-якого фаху» [1, с. 5]. Зважаючи на
такий вектор сучасної української освіти та активне упровадження в її площину
інноваційних процесів, найбільш актуальними для викладання української мови
професійного спрямування є, на наш погляд, компетентнісний та особистісний
(антропоцентричний) підходи. Адже саме при використанні цих підходів методика
навчання дозволяє розглядати одиниці мови крізь призму виконуваних ними ролей та
функцій у професійному мовленні, а метою викладання стає не накопичення знань і
вмінь предметного змісту, а виховання особистості з чітко сформованими життєвими і
професійними мовними компетентностями [2, 114-115], що повністю відповідає
завданням дисципліни «Українська мова професійного спрямування».
Зауважимо, що за останні десятиліття курс української мови професійного
спрямування в межах вищої школи зазнав чимало змін, починаючи від назви («Ділове
мовлення», «Українська ділова мова», «Українська мова (за професійним
спрямуванням)», «Українська мова професійного спрямування»), кількості годин (від
одного семестру до півтора року і навпаки), форми контролю (залік, іспит, державний
іспит) та закінчуючи змістовим наповнення (від вивчення лише документації, основних
принципів правопису до суто професійної спрямованості, розгляду наукової складової
професійної компетенції). Хоча сьогодні існує чимало якісних досліджень,
присвячених методиці викладання цієї дисципліни, підготовлено багато підручників,
посібників, словників із урахуванням саме фахових потреб (Н. Бабич, 3. Бакум,
С. Глущик, О. Горошкіна, Т. Гриценко, І.Дроздова, І. Зарицька, М. Зубков, С. Караман,
А. Корж., О. Любашенко, З. Мацюк, Н. Станкевич, С. Шевчук та ін.), питання
оптимізації процесу вивчення української мови професійного спрямування і досі
залишається відкритим. Тому окреслимо основні напрямки можливих шляхів
покращення методики викладання та підвищення якості засвоєння цієї дисципліни, що
потребують подальшого вирішення.
1. Використання інноваційних технологій у навчанні. Застосування на практиці
інноваційних методологічних підходів дозволяє викладачам впроваджувати та
удосконалювати нові методи роботи, підвищувати ефективність навчального процесу й
рівень знань студентів. Навчальна дисципліна «Українська мова професійного
спрямування» відрізняється від інших курсів тим, що має безпосередню практичну
спрямованість – вона ставить за мету підготовку студентів до ефективної взаємодії у
професійному та науковому мовному середовищах. Досягнення цієї мети потребує
широкого використання в межах дисципліни активних форм та методів навчання, що
допомагають активізації навчального процесу, наближують його до реальних
професійних ситуацій. Серед них можна виділити наступні: проблемні заняття,
дискусії, практичні заняття з розбором конкретних ситуацій (кейс-метод), ділові ігри
(ігрове проектування), тренінги, тестові технології, презентації, розробка методичних
матеріалів та словників із фаху тощо. Доцільним буде також застосовування методів і
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процедур психодіагностики, які дозволяють визначати індивідуальні якості людей, їх
темперамент, характер, особистісні риси, здібності, рівень знань та навичок. Вони не
лише сприяють оптимізації взаємодії «викладач-студент», а й надають можливість
самооцінки й самоаналізу студентами власної особистості, що обумовлено специфікою
дисципліни.
2. Збільшення кількості годин вивчення дисципліни «Українська мова
професійного спрямування» та розширення змістового наповнення за рахунок фахової
тематики. Формування професійних мовнокомунікативних компетенцій передбачає,
насамперед, наявність у майбутнього фахівця ґрунтовних знань термінологічної
лексики та терміносистеми обраного фаху; оволодіння ним вміннями і навичками
використовувати мовленнєві фахові стереотипи на різних рівнях мовної системи та у
різних умовах професійної діяльності, працювати з професійним дискурсом, зокрема
сприймати, відтворювати й продукувати фахові наукові тексти; здатності розв'язувати
комунікативні завдання у складних і непередбачуваних ситуаціях професійного
спілкування тощо. Рівень засвоєння таких знань залежить від специфіки фаху, обсягу
курсу, педагогічної майстерності викладача, методичного та матеріально-технічного
забезпечення дисципліни, врешті-решт – від мовного середовища, але багато в чому –
від року навчання, на якому викладається дисципліна. На жаль, разом із підвищенням
критеріїв до мовленнєвих компетенцій сучасного фахівця у вищій освіті в останні роки
спостерігається дещо негативна тенденція не лише до скорочення кількості годин
відведених на викладання української мови професійного спрямування, а й перенесення
її вивчення на перший рік навчання, коли у майбутнього спеціаліста ще відсутній
достатній запас базових знань із обраного фаху. Це практично унеможливлює розвиток
саме фахових і наукових мовленнєвих компетенцій та зводить вивчення курсу до
повторення та узагальнення шкільної програми лише з проекцією на мову майбутньої
професії.
3. Розробка спецкурсів із української мови професійного спрямування, що
допоможе доповнити, розширити та узагальнити базові знання з дисципліни та
обраного фаху. Такі спецкурси можуть мати безпосередні зв’язки із профільними
дисциплінами чи окремими темами курсу, які потребують більш повного вивчення або
за недостатньої кількості аудиторного часу розглядалися побіжно чи зовсім не
розглядалися (наприклад, «Юридична лінгвістика», «Культура фахового мовлення»,
«Культура наукового мовлення» тощо).
Література:
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2015. – 250 с.
5. Токарська А. Мова професійного спрямування: перспективи оновлення змісту
викладання / А. Токарська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. –
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ СРЕДНЕЙ
АЗИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ УКРАИНЫ
Все больший интерес вызывает медицинское образование во всем мире.
Здоровье человека - важнейший фактор существования человечества.
Наш медицинский университет - один из самый старейших на территории
Украины. Начиная с 60-х. годов, все больше и больше студентов из разных стран мира
получают высшее медицинское образование в наших стенах. Интерес настолько велик,
что уже сейчас число студентов-иностранцев превышает число отечественных
студентов.
У нас работает большой подготовительный факультет. Многие
абитуриенты изучают русский язык на подфаке. Но есть контингент абитуриентов,
который хочет получит диплом врача, как можно, скорее, не получая диплом подфака.
Конечно, желание их понятно, они не хотят терять целый учебный год. Это, в
основном, абитуриенты из стран Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана,
Туркменистана. Многие из них изучают русский язык у себя на родине, но эти знания
не решают проблему, так как абитуриенты изучают язык в недостаточном объёме.
Немногие из них, живущие в больших городах, заканчивают русские школы. Этим
абитуриентам легче сдавать вступительные экзамены в ВУЗ и учиться, ведь весь
процесс обучения идет на русском языке.
Преподаватели-русисты сталкиваются с огромными трудностями, так как
студенты часто не понимают самых элементарных вопросов, обращенных к ним порусски, не говоря уже о том, что изучение специальных предметов (анатомии,
биологии, гистологии) начинается с первых занятий в университете. А ведь эти
предметы - основа-основ, фундамент, на котором держится медицинская наука.
Приходилось наблюдать, как хорошие перспективные студенты очень
болезненно переживали весь этот процесс, а проучившись год, возвращались к себе на
родину.
Исходя из всего сказанного выше, предлагается создание на нашем сайте курса
дистанционного обучения русскому языку будущих абитуриентов, которые хотят
получить диплом врача именно в нашем ВУЗе.
Сейчас большую популярность среди абитуриентов приобретает дистанционная
форма обучения. Из года в год количество ВУЗов, вводящих дистанционную форму
обучения, растет, также увеличивается и количество специальностей по этой форме.
Наряду с классическими формами обучения (дневная, заочная) дистанционная
имеет свои преимущества, что обеспечивает ее востребованность. При поступлении на
дистанционную форму обучения абитуриент обеспечивается необходимым учебным
материалом - видео-, аудио-записями лекций и семинаров, практическими заданиями с
методическими рекомендациями, имеет доступ к электронной библиотеке и т.д.,
самостоятельно его изучает в удобное для себя время. Тьютор постоянно
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взаимодействует со студентом через электронную почту, мессенджеры, Youtube,
Instagram, мобильные приложения Moodle.
Современный преподаватель должен быть на уровне студента 21 века. В
цифровой век появились новые качества образования: безграничность, виртуальность,
глобализация. Изменяется роль университетов. Цифровой университет - доступное
место, где можно получить образование, не привязываясь к физическим пространствам.
Каждый идет к цели своими путями. Цель преподавателя - передать знания и оценить
компетенцию, которой овладел студент.
Естественно, современный уровень технологий, пока не позволяет изучать
медицину виртуально в стопроцентном объеме. Будущий врач должен своими руками
прощупать органы и системы, чтобы у него появилась тактильная память и развилась
определенная моторика для оказания помощи своим будущим пациентам. При этом
всю теоретическую базу можно преподавать дистанционно уже сейчас.
Предлагаемый курс русского языка на начальном этапе вполне можно
осуществлять при помощи технологии e-learning на базе Moodle. И тогда и абитуриент
сможет сдать экзамен при поступлении, и учиться такому студенту будет намного
легче. Тем более, что абитуриент сможет не только прослушать курс предмета, но и
проверить свои знания, выполняя тестовые задания и получить он-лайн консультацию
преподавателя.
Предлагается создать НСР - медико-биологический профиль. Задача этого курса:
дать лексический минимум, овладеть синтаксисом, свободным слушанием лекций по
специальности. Лексика и конструкции НСР отобраны из материала к обучению
специальным предметам, слушанию и пониманию лекций, участию в семинарских
занятиях, чтению специальной литературы на русском языке. В этот курс должны быть
включены для изучения фонетика, грамматика, падежный концентр, специальная
лексика. Фонетика должна включать теоретический и практический материал.
Предусматривается работа в мессенджерах (Skype, Telegramm, Vyber и др.). В конце
обучения выдается сертификат, подтверждающий квалификацию абитуриента и
дающий ему возможность продолжать обучение в ВУЗе.

Онкович Г.В.,
доктор педагогічних наук, професор
Київський медичний університет
(м. Київ, Україна)
e-mail: onkan@ukr.net
МЕДІАОСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Свого часу навчальні заняття з експериментального авторського курсу
"Медіаосвіта" на кафедрі видавничої справи та редагування НТУ України «КПІ»
спонукали до роздумів і пошуків, адже у вищій школі України не викладалися курси з
медіаосвіти, медіапсихології, критичного мислення тощо. Саме завдяки впровадженню
цього курсу вперше у вищій школі (не тільки України) з’явилося поняття професійноорієнтована медіаосвіта, а згодом й інші – блогодидактика (науково-педагогічна,
педагогічна, інженерна, медична тощо), вікідидактика, дидактика вуличного
мистецтва, муралодидактика, книгоспалах-дидактика… Певним етапом у розвитку
медіадидактики вищої школи стала колективна монографія «Медіакомпетентність
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фахівця» , яка складалася з дипломних робіт випускників кафедри видавничої справи і
редагування НТУ України «КПІ» Юлії Горун, Іванни Костюхіної, Віри Кравчук,
Наталії Литвин, Катерини Нагорної й свідчила про можливість професійноорієнтованої медіаосвіти у формуванні фахових якостей майбутнього редактора.
Дослідження студентів значно випереджали час, і сьогодні видання є досить цитованою
працею.
Ініціативу було підхоплено аспірантами Інституту вищої освіти НАПН України,
який у той час був провідною установою, де розроблявся новий напрям у сучасній
освіті. Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми свідчить про прискорений
темп впровадження медіаосвітніх технологій у навчальний процес вищої школи.
Дисертаційні роботи Р.Бужикова, Ю.Горун, І.Гуріненко, Н.Духаніної, О.Каліцевої,
І.Сахневич, Н.Шубенко, О.Янишин та ін. переконували у можливостях медіаосвітнього
підходу до осучаснення навчального процесу. Аспірантські дослідження з актуальних
проблем вишівської освіти свідчили активізацію наукових пошуків, виокремлених на
той час поняттям «медіадидактика вищої школи». Авторські навчальні програми
аспірантів були видані окремим збірником. Наразі аналіз літератури засвідчує, що
медіадидактика вищої школи розвивається в багатьох регіонах України, успішно
розробляються медіаосвітні технології за різними «педагогічними» векторами: при
підготовці педагогів дошкілля, початкової, середньої та вищої школи, в післядипломній
освіті, охоплює концептуальні засади розвитку медіаосвітньої компетентності
педагогів, юристів, документознавців, учителів інформатики, фахівців з комп’ютерних
наук, маркетологів, «надзвичайників» та ін. Дисертаційні роботи з медіаосвіти
українських дослідників-педагогів - свідчення того, що в процесі навчання присутні
різноманітні технології використання мас-медіа. Медіаосвіта у вищій школі передбачає
підготовку не тільки фахівців для мас-медіа, медіапедагогів і медіапсихологів.
Медіаосвітні елементи входять до навчальних програм циклу професійно-орієнтованої
підготовки з інших спеціальностей у відповідних їм обсягах.
Медіа- та інформаційна грамотність як складова сучасних інформаційнокомунікаційних обмінів була в центрі уваги дослідження М.О.Осюхіної (2018 р.). У її
дисертації з погляду соціальних комунікацій узагальнювались підходи до визначення
ключових понять медіаосвітньої тематики; аналізувався стан розвитку формальної та
неформальної медіаосвіти в Україні; розглядався потенціал та актуальність існуючих
концепцій медіаосвіти з урахуванням актуальних інформаційно-комунікаційних реалій
та ін. Дослідниця пропонувала національну концепцію розвитку медіа-інформаційної
грамотності населення у контексті світового досвіду як складової сучасних
інформаційно-комунікаційних обмінів, проте рішення спеціалізованої вченої ради про
присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за
спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія соціальних комунікацій» було скасовано. У
той же час медіаосвітні технології педагогів набували популярності й розвитку.
Наявність власного блогу чи сайту – не данина моді, а професійна необхідність
вчителя ХХІ століття, котрий зобов’язаний бути медіа- та інформаційно грамотним.
Персональний блог - це своєрідне сучасне електронне портфоліо вчителя,
представлення свого досвіду роботи педагогічному співтовариству для отримання
незалежної оцінки і порад із боку колег. Оскільки учні успішно використовують
соціальні медіа поза школою, інтегруючи їх у заняття, вчитель допомагає їм
отримувати більш якісну практику використання соціальних медіа, пропонує новий
цікавий і захоплюючий поворот під час шкільних занять. Тому доречним є
представлення у статті «Педагогічна блогодидактика вчителів української мови та
літератури» можливостей саме педагогічної блогодидактики [19]. Якщо в учителя мета
– інформувати інтернет-спільноту про свої досягнення, проведені заходи, показові
уроки, тобто створити власну візитівку , готуючись до чергової атестації чи конкурсів
(«Учитель року», Global Teacher Prize Ukraine, тощо), то переважна кількість педагогів
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створює «робочі» блоги через потребу шукати нові способи взаємодії з учнями,
організовувати дистанційне навчання. Таким, наприклад, є блог Оксани Білан
http://oksanabilan.blogspot.com. Подібні блоги педагогів - частина освітнього простору
учнів та вчителя, вони творяться креативними освітянами-новаторами із залученням
різних педагогічних технологій. (Оскільки ці педагогічні технології орієнтують на
використання медіа з освітньо-виховною метою, ми називаємо їх медіаосвітніми
технологіями). На таких блогах, орієнтованих на навчання різних навчальних
дисциплін, учитель стає справжнім медійником, створює якісний медіапродукт, з
опертям на який веде постійний діалог зі своїми учнями та батьками, розміщує
підготовчі матеріали до уроків, інтерактивні тести, пропонує додаткові матеріали. Під
час вимушених канікул, карантину такі блоги стають центрами дистанційного
навчання. Знання вчителем особливості того чи іншого медіа стають ознакою
фаховості, адже сучасна освічена людина має володіти медіа-інформаційною
грамотністю, що спонукає нас розглядати саму медіаосвіту як педагогічну
технологію.
Предметна блогодидактика вчителів української мови та літератури є досить
різноманітна і добре представлена в інформаційному просторі. Більшість із блогів
творять патріотичні педагоги з яскраво вираженим відчуттям нового й новітнього.
Вони добре знають свій предмет і орієнтуються в дидактичних його потребах
(приклади – на фейсбук-сторінці «Педагогічна блрогодидактика»). Сьогодні
педагогічна блогодидактика представлена блогами, сайтами, сторінками – тобто
медіапродуктами, котрі можна розглядати і як практичні матеріали для підвищення
учительської кваліфікації. Системи блогів, як стверджує О.Г.Криворотенко , можна
характеризувати як: інформаційний, шкільний (кафедральний), тематичний,
методичний, науково-методичний, багатофункціональний, міжпредметний. У кожному
авторському блозі свої дидактичні знахідки, аджг педагоги-новатори завжди
перебувають у творчому пошуку. Сторінки педагогів – додаткове джерело новітньої й
актуальної фахової інформації.
Із появою Інтернет-технологій освітній процес почав розвиватися через
розробляння новітніх технологій, які свідчать про розвиток інтернет-дидактики .
Наразі ми ведемо мову про новітні технології використання медіазасобів і медіаджерел
в освітньому процесі, причому саме медіаосвітні технології, які інтенсивно
розвиваються останнім часом, посідають провідне місце в освіті й самоосвіті
особистості: вони мають особливий потенціал: викликають цікавість, сприяють
взаєморозумінню, розвивають критичне мислення своєї аудиторії, зокрема молодіжної;
поважають свободу висловлювання думок, захищають недоторканність приватного
життя, заохочують до міжкультурного і міжрелігійного діалогу, представляють
інтереси жінок збалансованим і нестереотипним способом, сприяють інвестиціям для
творчості й інновацій, виявляють таланти та сприяють їхньому розвитку. Все це
відбувається завдяки різним медіапродуктам, які слід вміти читати, розуміти й
використовувати: «Медіапродукт - це результат навчальної або практичної
медіадіяльності людини, що має на меті донести певну інформацію до цільової
аудиторії, відрізняється наявністю ідеї, єдністю форми та змісту, цілісністю,
завершеністю, має яскраве емоційне начало, тобто це - продукт практичної діяльності
(опрацювання досвіду i спостережень) із використанням медіа, зрозумілий для
подальшого використання, єдиний для посилання на нього» (К.Нагорна) [ , с. 226].
Вище ми згадали дослідження, де представлено різні медіаосвітні технології
використання медіапродуктів у навчальному процесі вищої школи. Проте медіаосвіта
як педагогічна технологія може успішно застосовуватися в освітньому процесі. Проте
поки що немає ґрунтовних праць, де б сама медіаосвіта була предметом розгляду як
самостійна й новітня педагогічна технологія. Адже саме завдяки їй, в контексті
«журналістика для всіх», студенти мають можливість долучитися до
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найрізноманітніших медіаджерел, завдяки медіапродуктам, закладених в них, збагачувати себе потрібними знаннями. Ці медіаджерела стають для них актуальними
навчальними посібниками з дисциплін фаху, який вони опановують у вищій школі,
привчають послуговуватися медіаджерелами у професійному розвитку впродовж
життя. І чим раніше студенти це усвідомлять, тим кращим буде освітній результат і
успіхи у післявишівській самостійній професійній творчості. Наприклад, при вивченні
латинської мови можна звернутися до текстів латинськомовної Вікіпедії, при вивченні
української мови за професійним спрямуванням – до періодичних видань, блогів і
сайтів з фаху, котрі представлені в інтернет-просторі на різних майданчиках і які
дотичні до майбутньої спеціальності студентів. Через пропозицію переглянути ці
джерела, визначити й схарактеризувати найбільш цікаві з них з’явилися поняття
«вікідидактика» , «медична блогодидактика» . Як засвідчує досвід інженерної
блогодидактики , блоги й сайти, наявні в інтернет-просторі, відіграють значну роль у
задоволенні освітніх проблем майбутніх фахівців. Принагідно зауважимо, що технічні
дисципліни поки що таким допоміжним медіаматеріалом забезпечені менше, ніж
гуманітарні, особливо – педагогічні. Останнє можна пояснити педагогічним проривом
учителів і викладачів, котрі легше інтегруються в суміжні дисципліни й часто
співпрацюють із учителями і кафедрами інформатики.
У підготовці спеціалістів для технічної галузі, напевно, найбільше пощастило
спеціалістам нафтогазової сфери. Прийоми і методи використання інженерної
блогодидактики в освітньому процесі з метою розвитку медіакомпетентності
фахівців. Доцільно зазначити, що поява інформаційно–навчальних ресурсів на
сторінках ФБ стала можливою завдяки наявності ресурсно–інформаційної бази на
Вікіпедії, Ютуб, в он–лайн бібліотеках (українські приклади – «Всеукраїнська
експертна мережа» http://ukrtechlibrary.wordpress.com/, http://www.experts.in.ua, http://
ruthenia. info, Українська технічна література), репозитаріям вишів. У такий спосіб
професорсько–викладацький склад навчальних закладів України приєднується до
розвитку професійно–орієнтованої медіаосвіти, сприяє розвиткові медіадидактики
вищої школи . Аналіз наявних досліджень із використання професійно–орієнтованих
медіаджерел у вищій школі засвідчив значний інтерес до цього процесу. Медіаосвітні
технології успішно використовуються у вищій школі. Наприклад, для впровадження
інженерної блогодидактики у навчальний процес вищої технічної школи у мережі
Фейсбук представлено вітчизняний і зарубіжний досвід створення і розвитку освітньо–
інформаційних блогів зі спеціальності «Нафтогазова інженерія».
Новітня терміносистема медіаосвіти поповнюється новими термінами.
Поняття медіадидактика стає парасольковим, розвивається за вертикальним вектором
(медіадидактика дошкілля, початкової, старшої, вищої школи, післядипломної й
позашкільної освіти) й по горизонталі. У горизонтальному векторі нині вона має
напрацювання з технологій використання в освітньому процесі Вікіпедії
(вікідидактика), блогів (блогодидактика - інженерна, педагогічна, медична, науковопедагогічна
та
ін.),
стінописів
(муралодидактика),
міського
простору
(медіадидактика вуличного мистецтва), новітні форми бібліотечної роботи
(книгоспалах-дидактика).
Предметні методики медіаосвіти, застосовані сьогодні у вищій школі України,
засвідчують перспективність і доцільність розробляння різних медіаосвітніх технологій
для вивчення фахових дисциплін, оскільки їх наявність і розмаїття сприяють
формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців. Віртуальні медіаосвітні
джерела приваблюють і тих, хто навчає, і тих, хто навчається, і тих, хто працює,
оскільки сприяють розвиткові особистості, професійних знань і умінь.
Медіадидактика (дидактика засобів масової інформації) забезпечує критерії того, що
кожен з цих засобів може зробити в тому чи іншому контексті використання і як
медіаджерела мають бути опрацьовано. Ми розглядаємо термін медіадидактика як
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сукупність технологій використання засобів медіа з освітньою метою. Це дає нам право
говорити про медіадидактику вищої школи як нове і перспективне педагогічне явище,
де розвиваються медіаосвітні технології і де сама медіаосвіта виступає педагогічною
технологією.
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НОВЕ В МЕДІАОСВІТІ: ФАРМАЦЕВТИЧНА БЛОГОДИДАКТИКА
Медіадидактика – складник медіапедагогіки, орієнтованої на технології
використання медіа з освітньою метою. Meдіaocвітні технології передбачають
включення до системи ocвіти різних медіапродуктів, розробляння нових методичних i
технологічних форм навчання. До активізації цього напрямку активно долучилися
освітяни, адже євроінтеграційні процеси, що відбуваються останні роки в українському
суспільстві, вимагають докорінних змін як у суспільстві, так і в освітньому процесі
зокрема [1; 2]. На це орієнтує рекомендації ЮНЕСКО щодо необхідності оволодіння
медіа- інформаційною грамотністю. Термін «інформаційна грамотність» належить до
нової терміносистеми, його вперше вжив 1974 року П. Журковський (Zurkowski P. G.
The Information Service Environment Relationships and Priorities [Electronic resourse]:
Related Paper 5 / Paul G. Zurkowski // ERIC. – 1974. – Mode of access :
http://eric.ed.gov/?id=ED100391).
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній
підготовці майбутніх фахівців були в центрі уваги багатьох дослідників. Узагальнення
теоретичних та експериментальних результатів досліджень дозволило визначити
основні теоретичні концепції та медіаосвітні моделі, а на їх основі - аналізувати
ефективні напрями, способи і методи застосування медіаосвітніх технологій у
професійній підготовці. Згодом дослідники дійшли висновку про необхідність
використання предметних методик у комплексі. Наразі привертають увагу складники
інтернет-дидактики. Це поняття досить швидко стало «парасольковим» з низкою
галузевих зон [16].
Соціальні мережі розглядалися як джерело розвитку і саморозвитку професійної
компетентності педагога [3], а професійно-орієнтовані авторські сторінки в соціальній
мережі - як спосіб підвищення фахової самоосвіти [8; 9; 13]. Успішно функціонують
тематичні сторінки у Фейсбуці, котрі стали майданчиками для обміну передовим
досвідом медіадидактів України. Вагоме місце в інтернет–просторі посідає педагогічна
блогодидактика, що має новітні відгалуження:педагогічна, предметна, наукова,
навчально-наукова тощо [4; 5; 10; 12]. Досить популярна блогодидактика як
медіаосвітня технологія у мовній підготовці студентів.
Парасолькове поняття блогодидактика [14; 15] має кілька складників (перелік
відкритий): науково-педагогічна ; педагогічна ; мовно-педагогічна ; інженерна (на
прикладі підготовки спеціалістів для нафтогазової сфери); медична [4; 5; 7; 8; 10;
11;12]. Наразі ми вперше представляємо нове поняття – фармацевтична
блогодидактика, яке виникло в результаті практичних занять з курсу «Українська мова
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за професійним спрямуванням» у Київському медичному університеті, коли студенти
мали представити галузеві медіаджерела, завдяки яким вони могли збагачувати себе
знаннями з обраного фаху. Перед тим в освітньому просторі з’явилося нове поняття
«медична блогодидактика» - завдяки студентам-першокурсникам Київського
медичного університету, котрі сумлінно поставилися до пропозицій викладачів курсу
«Українська мова за професійним спрямуванням» знайти й представити товаришам по
групі періодичні видання з майбутнього фаху, звернути увагу на фахову мову видань.
При такому підході доцільно було звернути увагу на публікації дослідників, котрі
відстежують мовно-термінологічні процеси в сучасній українській мові [6]. Перелік
видань, котрі виходять у різних країнах світу і які можуть бути цікаві майбутнім
лікарям, був складений студентом Київського медичного університету Михайлом
Яцентюком і представляв, переважно, зарубіжні джерела. Проте багатьом студентам
було цікаво «піти далі» - в інтернет-простір. Так в полі зору опинилися різні медіапродукти - сайти, блоги, сторінки… Зауважимо, що робота над укладанням покажчика
з медичної блогодидактики триває, проте сьогодні ми маємо потребу в додаванні до
нової терміносистеми професійно-орієнтованої блогодидактики таких понять, як
«стоматологічна блогодидактика», «фармацевтична»... От кілька прикладів.
«Фармація» – від грец. pharmakeia – науково-практична галузь, яка займається
питаннями пошуку, отримання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та
відпуску лікарських засобів, а сьогодні це ще й «ласий шматочок бізнесу». Фармацевт це фахівець, який знає все про склад ліків і свідченнях до їх застосування. Залежно від
місця роботи обов'язки фармацевта можуть відрізнятися: фахівець, зайнятий на
виробництві лікарських засобів, може займатися дослідженнями особливостей дії ліків
на організм, розробкою нових і вдосконаленням вже існуючих лікарських засобів,
стежити за якістю продукції, що випускається; фармацевт на виробництві більше
працює з інформацією про лікарські засоби і сировину для їх виготовлення.
Фармацевт, який працює в аптеці, має справу не тільки з ліками, а й з людьми,
він ще називається провізор. Цей фахівець займається відпуском ліків, роз'ясненням
правил їх прийому. Він також стежить за якістю продукції, що поступає, правильним
зберіганням ліків, оформленням цінників на препарати. Здобувши освіту провізора, не
обов'язково працювати в аптеці, можна працювати в сфері фармацевтичної
промисловості: наприклад, аналітиком або медичним представником. Провізор (від лат.
– рrovisor ) – аптечний працівник, який заздалегідь дбає, передбачає і допомагає.
Фармацевтична галузь – це тисячі аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків. Така
потужна індустрія постійно має потребу в освічених кадрах, здатних освоїти і
освоювати надалі новітні технології сучасної фармації. Після завершення навчання у
вищій школі випускники отримують дипломи провізора (спеціаліст) або магістра
фармації (магістр). Вони можуть обіймати посади провізора, провізора-токсиколога,
провізора-аналітика, хіміка-аналітика, завідувача - аптекою, аптечного складу, аптечної
бази, відділу, лабораторії, а також наукового співробітника фармацевтичної галузі.
Вони можуть працювати в аптеках, на аптечних складах і на фармацевтичних
виробничих підприємствах, у фармацевтичних фірмах, митних службах, науководослідних установах, контрольно-аналітичних, наукових та судово-медичних
експертних лабораторіях. У доповіді представляємо медіаджерела - сайти, корисні як
для студента, так і для працівника галузі чи навіть особи, не зв’язаної з фармацією. Ці
сайти вперше розглядаються саме з освітньою метою, тож вони прислужаться
майбутнім фармацевтам як своєрідні актуальні навчальні посібники. Це, в першу чергу,
такі медіа продукти, як сайти: фармацевт практик https://fp.com.ua, apteka, ua medscape
https://www.medscape.com/pharmacists, morion.ua http://www.morion.ua. Ua, портал
ingenius, consilium medicum, фармпалата, recipe.ru https://recipe.ru, pharmspravka. ru http,
український медичний портал. Нижче – коротка інформація про ці сайти.
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Фармацевт практик – це своєрідний журнал з цікавими статтями, свіжими
новинами в галузі медицини. великою перевагою є те, що сайт написаний українською
мовою. може бути корисним як для фармацевтів, так і для осіб, не зв‘язаних з цією
галуззю. Недоліком є те, що для отримання більшої інформації слід сплатити певні
кошти, і тоді споживач може повністю користуватися цим сайтом. потрібна реєстрація,
багато підрозділів.
Medscape – великий медичний ресурс з новинами, статтями, довідковими на
навчальними матеріалами. Medscape представляє собою сайт із великими
можливостями, реєстрація безкоштовна. Тут можна дізнатися багато цікавого і про
фармацію. Велика перевага цього сайту – те, що всі статті, новини написані
англійською мовою, тому є можливість «підтягнути» свої знання з англійської мови;
збагатитися багатьма науковими термінами. Для студентів цей сайт - чудовий посібник
для підготовки до іспитів з іноземної мови.
Ingenius – українська платформа для студентів медичних вишів. Увійти на сайт
можна без реєстрації, одразу через фейсбук. На цьому медіамайданчику багато цікавих
матеріалів не тільки для медиків, а й для людей, які хочуть дізнатися нове про себе.
Також на сторінці проводяться вебінари на різні актуадбні теми.
на сторінках портала можна відшукати юридичні та психологічні консультації,
долучитися до тренінгів; дізнатися про алгоритми аптечних продажів фармацевтичних
препаратів.
Український тижневик «Аптека» (аpteka. ua https://www.apteka.ua) інформаційний сайт-газета, містить свіжі новини про медичні препарати, має розділ
«Навчання», інформацію, де після навчання в медичному університеті можна знайти
роботу. На сайті багато інформації про вирішення різних проблем з фармації; ціни на
медикаменти, продаж лікувальних засобів. Зручний інтерфейс без реєстрації.
тижневик «аптека», який включає в себе багато розділів з захоплюючими матеріалами,
включаючи в себе різні проекти: український медичний журнал; фармацевтична
енциклопедія; тижневик «Аптека».
Фармпалата http://farmpalata.com.ua – це своєрідний сайт для тих хто вже
працює у фармацевтичній сфері Представлена інформація про нові накази щодо
аптечних працівників,. Присутня реєстрація.
Consilium medicum https://con-med.ru/magazines/pharmacy/ – це унікальний сайтжурнал для всіх медиків. Тут містяться різні видання для лікарів, стоматологів та
фармацевтів. Часопис цікавий загалом для тих хто вже працює, але чимало корисного з
майбутнього фаху тут знайдуть і студенти. Зокрема, захоплюючі ігри для фармацевтів
зможуть підвищити рівень знань будь-кого із зацікавлених осіб. Сайт має понад 30 тис.
користувачів- лікарі і фармацевти, котрі вже зареєстровані на цьому сайті, успішно
послуговуються його матеріалами.
Журнал
«Фармація»
–
це
сайт:
http://pharmaciyajournal.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9207, звідки взято інформацію. У журналі
публікуються статті з питань вивчення , використання, синтезу і виробництва
лікувальних засобів, методів контролю лікувальної продукції. У часописі наявні 2
рубрики: 1) біофармація; 2) медицина і охорона здоров‘я. Ще один журнал –
«Фармація і фармакологія» https://www.pharmpharm.ru/jour#. Цей рецензований
науковий журнал призначено для наукових і освітніх фармацевтичних та медичних
установ, фармацевтичних підприємств, дослідницьких організацій. на сторінках
журналу публікуються результати теоретичних і експериментальних досліджень в усіх
напрямках фармації. наукова концепція видання передбачає публікацію сучасних
національних і міжнародних досягнень в області дослідження лікарської рослинної
сировини, природних і синтетичних біологічно активних субстанцій, фармацевтичного
та токсикологічного аналізу, технології і стандартизації лікарських форм, в тому числі
біотехнологічних об'єктів, безпеки, стабільності і чистоти лікарських препаратів,
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біологічної доступності, механізмів дії, доклінічних і клінічних випробувань,
організаційно-економічної, виробничої та освітньої діяльності в сфері фармації. У
часописі висвітлюються досягнення наукових шкіл, доповіді, огляди, рецензії та
дискусії, історія становлення та розвитку різних галузей фармації і фармакології.
Сучасна фармація https://www.modern-pharmacy.com.ua/about. Журнал «Сучасна
фармація» - спеціалізоване видання для професіоналів галузі, які прагнуть бути в курсі
всіх подій фармацевтичного ринку і використовувати на практиці передові досягнення
в області медицини і фармації. Читацька аудиторія журналу «Сучасна фармація» - це
керівники аптек, провізори-первостольники, практикуючі лікарі, керівники
дистриб'юторських компаній. Редакційна рада видання складається з професорів
провідних медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів України, що
гарантує якість і професійний підхід у підготовці інформаційних матеріалів. Наклад
журналу 9000 примірників, кожне число журналу читає, як мінімум 5 осіб, отже,
розміщуючи рекламну інформацію про продукцію компанії в цьому журналі, про їх
переваги дізнаються понад 35000 фахівців, які щодня дають рекомендації щодо вибору
препаратів відвідувачам аптек.
Український медичний портал https://med-ukraine.info/uk - це універсальна і
зручна платформа для отримання інформації медичної галузі. На сайті можна
ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняної та світової медицини, отримати
перелік подій відповідного напрямку, обрати необхідну клініку, лабораторію.
Англомовна блогосфера пропонує широкий вибір цікавих медичних блогів, які
варіюються від особистих до інформативних. Завжди в мережі можна знайти блог, який
буде цікаво читати саме вам, незалежно від того, ви студент медичного ЗВО чи
успішний спеціаліст, вас цікавлять загальні теми чи конкретна вузька спеціальність. Ці
майданчики можна включити до переліку прикладів медичної блогодидактики.
Пропонуємо сюди й добірку популярних англомовних медичних блогів. Це допоможе
не тільки познайомитись із джерелами фахових знань, а й з опертям на них водночас
вдосконалювати знання англійської.
"Doc’s Opinion" – це особистий блог відомого ісландського спеціаліста з
внутрішньої медицини та кардіології, доктора медичних наук Акселя Ф. Сігурдссона.
Цей блог було створено у 2012 році, а у 2017 він відзначений популярною пошуковою
системою Healthline як один із найкращих блогів про хвороби серця. Автор публікує як
спеціалізовані матеріали про серцево-судинні захворювання, так і загальну медичну
інформацію, новини та поради щодо здорового харчування, запобігання захворюванням
та підтримування здорового способу життя.
Блог "Dr. John M" – це ще один популярний особистий медичний блог, який
веде кардіоелектрофізіолог та головний кореспондент розділу «Кардіологія»
популярного англомовного медичного веб-ресурсу Medscape Джон Мандрола. Автор
ділиться своїми знаннями з широкого спектру медичних тем, а особливо кардіології,
електрофізіології, а також особливостям силових видів спорту. Крім цього, доктор
Мандрола часто публікує цікаві матеріали про життя та трудові будні лікарів. Цей блог
став цінним інформаційним ресурсом, що дає доступ читачам до досвіду та знань
практикуючого лікаря.
Блог "Medaholic" пройшов довгий шлях від персонального блогу про життя
студента медичного ЗВО (починаючи від 2008 року) до корисного веб-ресурсу для
студентів усіх рівнів та медичних спеціальностей. Зокрема, автор описав власний
досвід навчання, пропонує добірки корисних ресурсів та порад для студентів-медиків
на різних етапах навчання професії лікаря. Danielle Ofri
Блог "Mind On Medicine" – не схожий на інші медичний блог, який веде лікаргінеколог із Техасу та мама трьох дітей Даніель Джонс. Цей ресурс містить корисні
матеріали для студентів-медиків про навчання, цікаві інформаційні публікації для
спеціалістів та веселі історії з життя матері трьох діток.
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Блог "Danielle Ofri" – персональний блог американської лікарки та науковиці
Даніель Офрі, яка створила цей ресурс, щоб ділитися з читачами своїми знаннями та
досвідом, а також численними публікаціями, відеороликами, аудіозаписами, оглядами
та інтерв'ю про найсучасніші досягнення в галузі медицини та охорони здоров'я. Крім
цього, доктор Офрі є авторкою популярних статей для відомих видань (наприклад, New
York Times, Slate Magazine), а також низки книг.
Висновки. Фармацевтична блогодидактика , як і медична, об’єднує ці та інші
медіаджерела, котрі допоможуть будь-якому студенту-медику в поглибленому
зануренні у свою професію. Для фахівця з охорони здоров’я це - найзручніші
майданчики для пошуку потрібної інформації. На них можна переглядати останні
новини, дізнаватись інформацію про препарати, знаходити тлумачення незнайомих
термінів. Деякі сайти допомагають у вивченні англійської фахової мови.
Фахівці будь-якої галузі (в тому числі – майбутні) мають знати джерела, за
допомогою яких вони можуть підтримувати себе у належній «професійній формі»,
знати, куди звертатися за одержанням нової інформації, як відстежувати новітні
процеси, котрі відбуваються у галузі. Наразі у навчальному процесі не обійтися без
професійно-орієнтованих джерел, жо яких слід звертатися з перших кроків набуття
фахової освіти.
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ВІКІДИДАКТИКА: ЛАТИНСЬКОМОВНА ВІКІПЕДІЯ НА
ЗАНЯТТЯХ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Вікіпедія (англ. Wikipedia) – відкрита багатомовна
енциклопедія. Назва утворена від слів «вікі» (технологія для створення сайтів) та
«енциклопедія». Це – найбільша та найповніша в історії людства енциклопедія
створена більше ніж 300 мовами та найбільшою кількістю редакторів. Перший розділ
(англомовний) відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія» з’явився 15
січня 2001 року. Енциклопедії різними мовами є окремими сайтами, з назвами на
зразок uk.wikipedia.org, де перші дві чи три літери — код мови [3]. Водночас Вікіпедія один із найбільших у світі волонтерських рухів, існує завдяки добровольцям, які
наповнюють її у свій вільний час знаннями, котрі є надбанням людства. Вікіпедію може
редагувати кожен, незалежно від професії, приналежності до соціальних груп, місця
проживання та національності. Відомо, що Вікіпедія, на відміну від паперових
енциклопедій, не має обмежень в обсязі та кількості статей, які існують при укладанні
паперових енциклопедій. Відкритість проекту для всіх, хто має доступ до Інтернету, та
простота редагування дозволяють залучати до навчального процесу студентів і
школярів. У Вікіпедії висвітлюється значно ширше коло тем, аніж це можливо у
паперових енциклопедіях, у т. ч. вузькоспеціалізованих. До того ж існує можливість
постійного доповнення статей та оновлення в них даних у режимі реального часу, що
неможливо у паперових енциклопедіях. Станом на 22 листопада 2019 року, наприклад,
український розділ Вікіпедії мав 956 170 статей, 111 451 зареєстрованого дописувача,
3065 з яких - активні останнього місяця. Міжнародна Освітня програма Вікіпедії
орієнтує на поширення практики написання статей як альтеративної форми самостійної
роботи студентів або учнів у навчальних закладах. Вікіпедія дає можливість
урізноманітнити навчальний процес і надати роботі студента суспільної значущості [14,
15, 16]. В Україні «Освітня програма Вікіпедії» реалізується з 2012 року. Потребою
привернути увагу до освітніх можливостей відкритої енциклопедії, котру ми
розглядаємо як актуальний навчальний посібник, обумовлена актуальність даної
публікації. Осторонь не залишилась й середня школа. З метою активізувати цю роботу,
з ініціативи В.І.Кодоли ГО «Вікімедіа Україна» у квітні 2016 року було організовано
перший вікітренінг для педагогів України, на який запросили творчих учителів та
викладачів. Тож мета статті – привернути увагу освітянської спільноти до
можливостей актуалізації професійно-орієнтованих і культурологічних знань у
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навчальному процесі через звернення до статей Вікіпедії, сприяти у такий спосіб
розвиткові вікідидактики – нового педагогічного відгалуження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вікіпедія – глобальна, вільна та
багатомовна інтернет-енциклопедія, найстаріший і найбільший проект Фонду Вікімедіа
- найпопулярніший довідник в Інтернеті. Бурхливий процес її розвитку триває в усьому
світі, що призводить до появи нових понять, термінів. Сьогодні ми можемо говорити
про нові спеціальності: вікімедійник – створювач програмного забезпеченя, вікіпедист
– автор статей, вікіпедагог – учитель, котрий використовує Вікпедію у навчальновиховній роботі, вікідидакт – той, хто навчає писати й редагувати статті у Вікіпедії, а
також створює навчально-методичні посібники і т.ін. [18, 19] Серед нових підрозділів,
якими є «парасолькові» медіапедагогіка й медіадидактика [13, 17], - вікідидактика [4].
Вона розглядається нами як частина педагогіки, котра займається питаннями
застосовування вікі у навчальному процесі, розроблянням й апробацією нових
дидактичних матеріалів з опертям на вікіджерела.
Українські педагоги досить продуктивно використовують Вікіпедію у
навчальному процесі. Так, В.Білецький і А. Бондаренко простежили роль Вікіпедії та її
сестринських проектів у розвитку україністики [3], С. Бак [2] і Н.Рудніцька намагалась
зреалізувати принцип метапредметності за допомогою вікіпроектів під час викладання
зарубіжної літератури [2], С.Дячок розглядала вікіпроекти як форму виховання [5],
О.Кущ пропонував авторські заняття від медіапедагогів-лідерів від медіаосвітніх
практик в позакласній роботі учнів 5-7 класів, вів освітній вікікурс у ліцеї «Політ» [911] тощо. Найбільший внесок у розвиток Освітньої програми Вікіпедії здійснила
вчителька з Черкащини В.Кодола [6-8], яка не тільки використовує Вікіпедію у
навчальному процесі, а й провела кілька вікітренінгів для українських педагогів,
започаткувала цілий напрямок, який Г.Онкович означила терміном «вікідидактика» [1,
14, 16,18].. Саме Валентина Кодола та її однодумці, зацікавлені у просуванні Вікіпедії в
освітній процес, стали першими українськими вікідидактами, котрі значно розвинули
цей напрям не тільки в Україні. Це відбувалось і через публікації в педагогічнй і
науковій пресі, і через проведення вікітренінгів, і через вебінари. Ці процеси
відстежуються на сторінках вікіспільнот у мережі Фейсбук «Вікідидактика» [4],
«Вікіпедія в школах України», «ВікіСтудія». Вони об’єднують авторів Вікіпедії і тих,
хто навчає писання й редагування статей в українській енциклопедії, сприяє обміну
досвідом в організації навчальної роботи засобами Вікіпедії.
Відомий вікіпедист і вікідидакт Валентина Кодола зазначає, що освітяни, які
приєднуються до «Освітньої програми», можуть створювати власні освітні курси на
спеціальних сторінках Вікіпедії. До цих курсів записуються студенти/учні, котрі
пишуть статті («вікіпедисти»), і викладач курсів, педагог,котрий контролює їх
створення («вікідидакт»). Подібні освітні курси можуть бути тематичними, за
інтересами. Статті для них можна також створювати в рамках флешмобів, приурочених
до певної події у Вікіпедії. Такі курси можуть розпочатись у рамках певного заходу або
акції й тривати певний час. Навчальна робота у старшій школі з поповнення статтями
української Вікіпедії, їхнє написання й редагування засвідчила, що освітній потенціал
Вікіпедії, насправді, безмежний. Вікіуроки – уроки з опертям на матеріали Вікіпедії набувають поширення й розмаїття [8]. Вікіуроки можуть бути предметними – з
урахуванням, матеріали якої навчальної дисципліни опрацьовуються, й
«вікіпедичними» - з підготовкою статті до Вільної енциклопедії. Подібну роботу
проводять учителі в багатьох регіонах України.
Не залишилися осторонь освітньої програми й виші. Так, 2013 року Харківський
політехнічний інститут оголосив, що студенти можуть писати статті до українського
розділу онлайн-енциклопедії замість рефератів. Досвід Чернігівського педагогічного
університету свідчить про цікаву форму гурткової наукової роботи з історичних
дисциплін [https://www.facebook.com/groups/ 1565189783740050/?fref=ts]. Подібна
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діяльність через вікі розвиває медіакомпетентність, дає педагогам розуміння того, як
медіатексти - частина щоденного життя - допомагають пізнати довкілля й інформаційно
насичене навколишнє середовище, вплинути на рівень медіакультури учня. Педагог,
занурений у вікісередовище, котре підвищує рівень його медіакомпетентності,
оволодіває навиками вивчення, аналізу, інтерпретації текстів, умінням створювати
самостійний вікіпродукт. Тільки таким чином, долучившись через вікі до світу медіа,
педагог може сприяти формуванню медіакультури своїх учнів водночас сприяти
розвиткові критичного мислення (бачення, оцінювання). При створенні статей до
Вікіпедії саме критичне мислення як психологічний механізм медіаграмотності
розвиває здатність до сприймання повідомлень такими, якими вони є, з подальшим
оцінюванням, глибоким розумінням історичного, економічного та художнього
контекстів систем, представлених у повідомленні, здатність зробити висновки про
сильні та слабкі сторони повідомлення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Автори і редактори Вікіпедії
знають, що робота над статтями - процес копіткий. При створенні статті вікіпедист
перегортає безліч матеріалу, пропускає його крізь себе - це сприяє особистісному
розвиткові, кращому запам’ятовуванню, поповненню власних знань, які можна
передати учням та розширити свій світогляд. На власному прикладі, зазначає
В.І.Кодола, «ми переконалися у доречності залучення Вікіпедії до навчального процесу
середньої школи, орієнтації учнів на створення і редагування текстів», адже не завжди
в класі є обдаровані учні, які можуть брати участь у предметних олімпіадах та
написанні робіт у МАН, а от статті за запропонованим шаблоном писати можуть учні
навіть просто з достатнім рівнем знань. Тим більше, що робота над статтею носить
водночас науковий та пошуковий характер, спонукає до опрацювання великої кількості
авторитетних джерел, а вже потім відтворити їх - із дотриманням енциклопедичного
стилю - у Вікіпедії. Така робота розвиває самостійність, уміння працювати з
джерелами, аналізувати їх, виділяти головне» [6].
Щоденно, відкриваючи сторінки Вікіпедії як найбільшого інтернет-ресурсу
енциклопедичних знань та медіадидактичної сучасної платформи з різних галузей
людської діяльності, ми потрапляємо у вимір сьогодення і минулого. З епохою
античності та класичною латиною знайомить Латинська вікіпедія, що налічує понад
130 тисяч статей. Формально латинська мова належить до мертвих класичних мов,
проте її використовує наука, медицина - зокрема. Термінологія латинською - предмет
вивчення у медичних вищих начальних закладах. Vicipedia Latina - помірно велика, на
24 листопада 2019 р. - 131 527 статей, 58-е месце серед мовних версій Вікіпедії. Статті
в ній, як правило, не є перекладом з англійської Вікіпедії, написані латиною. Теми для
вивчення латинської мови можна розглядати, залучаючи статті з Латинської Вікіпедії,
зіставляючи їх з відповідними українськими та англійськими загальної версії Вікі. Це є
важливим не лише для ознайомлення студента з прикладним характером латини для
медицини, але й з античністю - великим культурним досягненням та надбанням
людства. Латинська Вікіпедія написана класичною латиною. Тут місце зустрічі
латиністів всього світу, які шукають спеціалізованих знань.
Досвід використання Вікіпедії у навчальному процесі є, проте досліджень, де б
ішлося про предметне використання Вікіпедії на заняттях з латинської мови в Україні
не було. Про такі заняття мовиться у публікаціях зарубіжних дослідників, адже в
багатьох країнах латинь вивчається в школі. Зокрема, про використання латинської
Вікіпедії у навчальному процесі коледжу йдеться у дослідженні Енн Махоні
(Університет Тафтс, anne.mahoney@tufts.edu). Публікація докладно знайомить з
Vicipedia, тут наводиться кілька орієнтирів щодо роботи з цим ресурсом: читання,
дослідження чи редагування. [https://la.wikipedia.org/?fbclid=IwAR0Sd4sh7GzZP6ok1
BNTBU7uX9oxa640j14W4S4VyiMZewl2mUX5s8cK8ic].
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Стаття Енн Махоні [12] засвідчує, що регулярними учасниками Vicipedia є
класичні вчені, викладачі, студенти та інші зацікавлені люди з усього світу. Деякі з
найбільш плідних редакторів знаходяться у Франції, Німеччині, Швейцарії, Філіппінах,
Тайвані, Британії, Австрії, Фінляндії, Канаді та різних частинах США. До їхніх рідних
мов належать англійська, французька, італійська, фінська, іспанська, угорська та
німецька мови. Деякі пишуть під власними справжніми іменами, деякі використовують
псевдоніми чи прізвиська, а деякі залишаються анонімними. На сторінці для загального
обговорення "Vicipedia Taberna" можна обговорити Vicipaedia та окремі статті, є
сторінки дискусій, пов'язаних із кожною статтею, та персональні сторінки дискусій
користувачів. На цих сторінках розмова ведеться як латиною, так і іншими мовами,
найчастіше англійською та німецькою. Vicipedia керується консенсусом; якщо щось
потрібно зробити, користувачі просто роблять це, або якщо це велике або складне
завдання, ми починаємо, пропонуючи це на сторінці обговорення. До обговорення
приєднується будь-який зацікавлений, і як тільки всі домовляться, що робити, ми
працюємо разом, щоб внести зміни [12]. У статті подано й корисні рекомендації :
«Якщо ви раніше не редагували Вікіпедію, прочитайте інформацію про використання в
англійській або латинській версіях. Якщо ви не редагували Vicipedia, навіть якщо ви
редагували англійську Вікіпедію або версії іншими мовами, прочитайте текст довідки,
характерний для латинської версії. Почніть з "Adiutatum" під "Communitas" зліва на
екрані. Інформація про конвенції щодо написання неолатинської мови є особливо
корисною. На сторінці Lexica Neolatina є посилання на асортимент он-лайн словників».
Таких порад у статті чимало, особливо – для тих хто вивчає латинську
літературу. Рекомендовано й використовувати "історію" сторінок, визначити трьох
названих користувачів Vicipedia, які працювали над цими статтями; знайти справжніх
людей, а не користувачів із "ботом" у своїх іменах. Пропонується дати відповіда на
запитання: Хто створив сторінки? Хто був останнім редактором? Огляньте їхні
сторінки користувачів: що ви можете сказати про цих користувачів? У цій вправі
студентів знайомляться з Vicipedia та просять зібрати інформацію зі статей. Їм також
рекомендується вивчити: перегляд посилань на сторінках, перегляд історії сторінки,
перегляд сторінок користувачів [12].
Латинську Вікіпедію можна успішно використовувати як актуальний
навчальний посібник професійно-орієнтованого спрямування, зокрема, й на заняттях у
медичних вишах. За напрямками вивчення термінології та для розвитку особистості
студента у системі охорони здоров’я це можуть бути статті про медицину та її
дисципліни: анатомію, гістологію, біологію та ін. У відкритій онлайн-енциклопедії
наявні й історичні відомості про медицину, зокрема статті про етимологію кожної
назви медичної науки, в коротких статтях ідеться і про історію виникнення цих наук.
Представлено й матеріали про історично вагомі постаті, зокрема, статті про Гіппократа
як батька медицини, Галена, Пирогова. При вивченні анатомічних і клінічних термінів
також можна звернутися до текстів про них, наприклад, статті – підшлункова,
остеопороз, хвороба тощо. Цікавою роботою з розвитку мовлення і поглиблення
фахових знань можуть бути порівняння текстів однієї тематики у латиномовній,
англомовній та україномовній Вікіпедіях.
Існує певна прогалина щодо введення цього тематичного пласту інформації до
занять у вишах, зокрема медичних. Використання Латинської Вікіпедії саме у
медичному напрямку , на наш погляд є доцільним і пізнавальним. Аргументом «за» є і
доступність цього медіа для студента та викладача. Отже, одним із способів
використання Латинської Вікіпедії є залучення асоціативно пов’язаних статей на теми,
дотичні до тих, що розглядаються на заняттях, або споріднених, у нашому випадку, з
медичним напрямом. Оскільки в курсі латинської мови та медичної термінології
вивчають не лише мову, а й термінологію, тому акцент на цьому слід зробити при
обранні таких статей та їхньому опрацюванні при вивченні.
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На початку курсу пропонуємо обирати більш загальні позиції («статті»), які
занурюють майбутнього фахівця у професійну галузь. Це може бути, наприклад, стаття
«Medicina». Цікавою видається така інформація (текст) латинською мовою на цю тему
та опис дисциплін, котрі вона вивчає. Студент може перейти за посиланнями і
переглянути й їх, дізнатися походження термінів - назв медичних наук (напр.,
гістологія, анатомія, біологія тощо), прочитати про них латиною. Такий вид діяльності
не лише має пізнавальний аспект, але й мотиваційно–інтелектульно пошуковий. У
Латинській Вікіпедії є цікаві тексти («статті») про вагомі постаті в медицині:
Гіппократ, Гален, Пирогов та ін. Короткі історичні відомості збагачують знання латини
та загальний інтелектуальний
професійний рівень студента-медика, надихають
продовжувати дослідження , наприклад з історії медицини та латини в презентаціях,
виступах, дискусійних клубах, гуртках тощо . Така діяльність активізує увагу студента,
стимулює цікавість до фаху.
Корисним та цікавим може бути напрямок щодо вивчення анатомо-гістологічних
термінів, клінічної термінології за допомогою статей Латинської Вікіпедії, що
описують термін. Наприклад, pancreas - підшлункова залоза, oesophagus- стравохід,
stomachus –шлунок тощо. Особливе місце посідають хвороби та опис їх - гастрит,
панкреатит, остеопороз тощо. Доцільно почати цю тему зі статті «Morbus», Хвороба,
де описується саме поняття і розгалуження його за ознаками. Цікаво подається
інформація про причини хвороб. Текст буде корисним для читання та вивчення і
латинської мови, і клінічної термінології. Латинська Вікіпедія містить і тексти статей з
описами конкретних хвороб і симптомів латиною, що є гарним інструментом для
запам’ятовування термінів, дослідження їх побудови і значення. У багатьох латинських
статтях з медичної термінології наведено паралельні до латинських , грецькі термінидублети. Наприклад для лат.morbus – гр.nosos із значенням «хвороба», для гр. stomacusлат. ventriculus - шлунок тощо. Завдяки статтям Латинської Вікіпедії студент може
розширити свій термінологічний словниковий запас з латинської мови, оскільки в
текстах вживаються й інші термінологічні одиниці, супутні до перших. Вивчення
латини та термінів за допомогою Латинської Вікіпедії дозволить більш системно увити
весь термінологічний комплекс медичних знань, повно усвідомити його цінність для
майбутнього фахівця, зрозуміти, наскільки плідно вживаються латинські
терміноелементи в сучасній медицині. Латинські терміни пов’язані між собою і
становлять цілісну систему знань. І ці взаємозв’ язки дозволяє дослідити саме
Латинська Вікіпедія, яка надає студентові повну термінологічну картину медичної
науки за допомогою викладача-професіонала.
Висновки. Ціль Вікіпедії – доступ до знань. Це усвідомлюють і вікіпедагоги,
адже розвиток української Вікіпедії сприяє популяризації наукових знань в
українському суспільстві та розвиткові української мови й культури. Статті пишуться
на основі різних джерел, зазвичай — мовою, рідною для дописувача, вони пов’язані
між собою міжмовними посиланнями. Немає жодної статті, що мала б відповідники в
усіх мовних версіях. При вивченні мов, в т.ч. латинської, Вікіпедію можна
використовувати як допоміжний навчальний посібник, а на заняттях з мови за
професійним спрямуванням у вишах тексти й ілюстративний матеріал доцільно
залучати до освітнього процесу при вивченні окремих тем за навчальною програмою.
Можливості використання матеріалів Вікіпедії безмежні, тож можемо прогнозувати
розвиток вікідидактики - нового педагогічного відгалуження, котре переймається
розроблянням теорії і практики залучення і використання матеріалів Вікіпедії у
навчальному процесі й культурно-освітньому просторі.
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MIND-MAPPING КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ
ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА:
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ/УКИ
Mind Mapping, или составление ментальных карт, – эффективный способ
организации и систематизации материала в мозге учащегося, а также получения
необходимой информации в процессе обучения. По определению, mind mapping – это
творческий и логичный способ конспектирования или предъявления приобретенных
знаний, который буквально «отображает» всё разнообразие идей студента, его ход
мыслей и владение предметом. Все ментальные карты объединяет ряд общих черт: они
имеют естественную организационную структуру с основным понятие в центре и
используют линии, символы, слова, цвета и изображения в соответствии с простыми,
легкими для восприятия концепциями. Mind Mapping преобразует длинный список
однообразной информации в красочную, запоминающуюся и высокоорганизованную
диаграмму, работающую в соответствии с естественным образом работы человеческого
мозга. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что технология построения
ментальных карт принята на вооружение преподавателями во всём мире.
Следует отметить, что в современной педагoгике и психoлoгии пoстоянно
осуществляется поиск действенных принципов, метoдов, фoрм рoбoты в студенческой
аудитории. На ряду с точными науками и дисциплинами естественно-гуманитарного
цикла, в последнее время преподаватели иностранных языков всё чаще используют
метод построения ментальных карт в процессе языковой подготовки. Теоретической
основой такого лингводидактического хода является ряд научных работ, посвященных
данной тематике. Так, анализу технoлoгии mind mapping посвятили свoи исследования
британские и американские специалисты Дж. Бейлис, С. Смит, П. Оуенс [4] и другие.
На эту же тему размышляют российские исследователи в области лингводидактики, в
частности Г. Н. Бурдукoва, И. Г. Вoйтенкo, М.В. Кайдаш, Л. Е. Максимoва, И.Х.
Телякова, М. В. Черный [3]. В Украине возможности использования технoлoгии «Mind
mapping» на урoках иностранного языка разрабатывают А. И. Гoрдеева, С. И. Кулик, К.
М. Перерва [см. 1]. Однако, анализируя труды отечественных и зарубежных ученых,
можно прийти к выводу, чтo, несмотря на степень изученности проблемы,
использование технoлoгии Mind mapping в прoцессе обучения русского и украинского
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языков как иностранных представленo недoстаточно. Но следует отметить, что
развитие системы oбразования Украины, а также конкурентоспособность
отечественных ЗВО на международном рынке образовательных услуг требуют
изучения и внедрения нoвых технoлoгий обучения иностранных студентов, поэтoму
целью данной статьи является ознакомления с некоторыми практическими
возможностями технoлoгии «mind mapping» в языковой подготовке студентовиностранцев на начальном этапе обучения. В частности, речь идёт об использовании
ментальных карт в обучении лексике и грамматике русского / украинского языков на
подготовительном отделении факультета подготовки иностранных граждан
Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.
Не каждому преподавателю-языковеду известен метод построения ментальных
карт, принципы работы с этой технологией и возможности, которые она предоставляет
в период довольно интенсивной языковой подготовки, ведущейся в первый год
пребывания иностранного учащегося в Украине. Особенно актуальным становится
использование данной технологии в условиях постоянно сокращающегося объема
языковой подготовки на всех этапах обучения, как до вступления на первый курс
украинских ЗВО, так и на продвинутом этапе (т.н. основные факультеты). Поэтому не
лишним будет детальнее остановиться на определении и принципе работы ментальных
карт. Простой способ понять mind map – это сравнить ее с картой города. Центр города
представляет главную идею; главные дороги, ведущие из центра, представляют
ключевые мысли в мыслительном процессе; второстепенные дороги (сравнимые с
мелкими улочками или переулками) и более мелкие ответвления представляют ваши
вторичные мысли и так далее. Специальные изображения или формы могут
представлять достопримечательности, то есть особенно актуальные идеи. Суть
составления ментальной карты заключается в том, что вы можете записывать свои идеи
в любом порядке, как только они появляются в вашей голове. Как и само сознание,
такая процедура нелинейна: она требует сперва просто генерировать все возможные
идеи, а потом уже беспокоиться об их структурировании и реорганизации.
Современные технологии предоставляют рад компьютерных программ,
Интернет-ресурсов и мобильных приложений для составления ментальных карт,
которые помогут вам систематизировать свои мысли и затем автоматически
экспортировать их в легко читаемый упорядоченный список. Детальнее об этом пишет
Ж. Рагрина [2], анализируя возможности Интернет технологий в изучении русского и
украинского языков как иностранных. Однако же опыт работы преподавателей
РКИ/УКИ на кафедре филологии и лингводидактики ХНАДУ доказывает, что в то же
время возможно составить карту старомодным способом с помощью ручки и бумаги,
как и обычной классной доски. Главное – представить информацию в виде четкой и
понятной графической схемы. Ведь ментальная карта – это своего рода внешнее
зеркало вашего собственного естественного мышления, которому способствует
мощный графический процесс, предоставляющий универсальный ключ для раскрытия
динамического потенциала мозга. Но для того, чтобы технология mind mapping
работала в студенческой аудитории максимально эффективно, следует иметь в виду,
что процесс построения таких карт имеет ряд характеристик, каждая из которых в
отдельности, как и все они в целом, способствуют эффективному использованию их
при языковой подготовке. Так, при составлении карты следует иметь в виду, что
основная идея, предмет или фокус кристаллизуются в центральном изображении.
Основные темы карты исходят из центрального изображения как «ветви», и каждая из
них содержит ключевое изображение или ключевое слово, нарисованное или
напечатанное на соответствующей строке. Темы меньшей важности представлены в
виде «веточек», идущих от соответствующей ветви, причём «все ветви образуют
связанную узловую структуру» [1, с. 70].
283

Нарисовать ментальную карту не составляет труда. Следует начать с середины
пустой страницы (или классной доски – как традиционной, так и интерактивной, – если
речь идёт о работе в аудитории), написав или нарисовав идею, которую вы намерены
развивать. Следующий шаг – разработка соответствующих подтем вокруг центральной
темы, с последующим соединением каждой из них с центром с помощью полых линий.
Аналогичный процесс следует повторить, генерируя подтемы более низкого уровня,
как вы считаете нужным, соединяя каждую из них с соответствующей подтемой [см. 2;
5 – 7]. При этом следует иметь в виду, что основные темы лучше писать более
крупными буквами (более крупным шрифтом, если речь идёт о компьютерном наборе
элементов карты), а к подтемам следующего уровня всегда ведут более узкие линииуказатели. Как утверждают психологи, человек склонен лучше воспринимать и
эффективнее запоминать ярко отображенную графическую информацию. По этой
причине рекомендуется обильно использовать цвета, рисунки и символы. Каждая тема
– центральная, одна из основных или вспомогательная – должна быть сформулирована
максимально коротко, чётко и однозначно. Соблазн написать целую фразу огромен, но
всегда следует найти возможность сократить ее до одного-двух слов, которые в
последствии и запускают в голове учащегося механизм эффективного запоминания.
Карты разума могут стать действенным инструментом в изучении новых слов и
выражений, устанавливая связи нелинейным способом. Речь здесь идёт и о составлении
ментальных карт с определёнными группами лексики (синонимы, антонимы,
омонимы). Такие карты дают возможность осознать и запомнить все нюансы
употребления той или иной лексики в процессе работы с ней. В курсе русского языка
как иностранного этот аспект mind mapping хорошо использовать в работе с такими
лексически насыщенными темами, как глаголы движения. От центральной лексической
единицы (к примеру, глагол несовершенного вида «идти», обозначающий
однонаправленное одноразовое движение пешком) с помощью огромного количества
приставок образуется длинный ряд глаголов совершенного вида, каждый из которых
наделён одним («перейти») или несколькими («зайти») специфическими оттенками
значения. Ветвистая структура ментальной карты даст возможность не только
продемонстрировать широкий спектр значения русских приставок в глаголах
движения, но и показать падежное управление каждого из перечисленных глаголов
вместе с употреблением нужных в том или ином случае предлогов. Ещё один вариант
применения ментальных карт – это изучение слов в категориях. Скажем, если целью
урока является изучение темы «Магазины и покупки», уместно, поставив в центр слово
«Шоппинг», окружить его ветвями с подтемами «Виды магазинов» (супермаркет,
булочная, киоск, аптека и т.д.), «Специальные места в магазине» (прилавок,
примерочная, касса, отдел и т.п.), «Глаголы, связанные с покупками» (покупать,
продавать, примерять, платить). Если речь идёт не о первичном предъявлении
лексики, а о её проверке, преподаватель, опираясь на знания, полученные студентами
на предыдущих занятиях, может при составлении ментальной карты давать
определённое количество слов, которое учащиеся должны вспомнить в той или иной
категории. Составление ментальных карт при изучении (повторении) грамматики
также является эффективным средством запоминания. Если речь идёт конкретно о
русском языке как иностранном, то как вариант такой работы здесь можно
прописывать падежные формы (мужской, женский, средний род и множественное
число именных частей речи в изучаемом падеже), предложно-падежные согласования
(например, предлоги, используемые с родительным падежом в разных значениях),
глагольные формы лица, числа и времени с отдельно выведенными исключениями и
тому подобное.
Как видим, применение технологии mind mapping (создания ментальных карт) в
лингводидактике – довольно объемное, хоть и мало изученное пока направление.
Эффективность их в языковой подготовке иностранных учащихся доказана на
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практике. Причем особенно эффективно использование ментальных карт на начальном
этапе обучения русскому или украинскому языку как иностранному, поскольку именно
здесь студенты сталкиваются с необходимостью усвоения огромного количества
нового лексического и грамматического материала в довольно сжатые сроки. На наш
взгляд, методика ментального картирования полезна на всех этапах работы с языковым
материалом как средство презентации, систематизации, закрепления учебной
информации и контроля остаточных знаний как в сфере обучения лексике, так и для
быстрой и качественной работы с грамматикой РЯ/УЯ с первых месяцев изучения
языка.
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КОМУНІКАТИВНІ ЖАНРИ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ У
ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО
СПРЯМУВАННЯ
Постановка проблеми. Навчання іноземних мов у вищих немовних закладах
освіти підпорядковано світовим тенденціям у сучасному суспільстві та науці, які
останнім часом змінили освітню парадигму на всіх рівнях. Вимоги, які нині ставляться
до випускників університетів, зростають, і для досягнення поставлених цілей потрібна
планомірна педагогічна і навчальна діяльність, спрямована не лише на викладання та
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накопичення знань, але головним чином на формування особистості студента,
професійно освіченого і «зарядженого» на навчання впродовж усього життя. Як
свідчить поступ і глобалізаційні тенденції, велике значення для підтримання
конкурентоспроможності на ринку праці має інтелектуальний капітал, який разом із
власне фаховою складовою включає іншомовну професійну компетентність. Отже,
пошук результативних методів навчання та взаємодії викладача і студентів є
необхідною умовою викладання іноземної мови у немовних університетах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст сучасної освіти, методичних
підходів, що забезпечують ефективне, якісне навчання, є предметом багатьох розвідок.
Навчання іноземної мови в немовних закладах освіти залишається у фокусі уваги як
вітчизняних, так і іноземних спеціалістів у галузі методики викладання. Дослідження
можливостей професійного спрямування викладання іноземної мови розроблялося у
багатьох аспектах: викладання англійської для спеціальних потреб (T. Dudley-Evans,
M.J. St John, T. Hutchinson, A. Waters, B. Paltridge, J.M. Swales, H. Widdowson та ін.), з
погляду когнітивно-дискурсивної парадигми сучасного мовознавства (M. Foucault, D.
Hymes, L. Vygotsky, D. Crystal, T. Van Dijk) та ін. Компетентнісний підхід у викладанні
іноземної мови у вищих немовних закладах освіти (Ф.С. Бацевич, Н.Г. Ничкало, В.М.
Галузяк, С.І. Тихолаз, Л.В. Струганець, Г. Панасенко та ін.) нині вже став
загальноприйнятим та передбачений сучасними освітніми програмами. Зростання ролі
іншомовного спілкування у професійній діяльності сучасних фахівців визначає
різноманітні методичні підходи до підвищення ефективності навчання англійської мови
у нелінгвістичних вишах, які, саме, і готують професіоналів у різних галузях. Одним із
таких є жанровий підхід до викладання (C.R. Miller, T. Todorov, H. Kay, T. Dudley-Evans
та ін.), зокрема, мови професійного спрямування (Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлова, Н.К.
Кравченко, О.О. Селіванова, І.С. Шевченко, Т.Б. Маслова, О.В. Шпак) і стосовно галузі
медицини (K.L. Yanoff; D.R. Segal та ін.).
Метою статті є висвітлення особливостей жанрового підходу у викладанні
англійської мови професійного спрямування із застосуванням навчання
комунікативних жанрів медичного дискурсу.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом значно зросла роль дисципліни
«Іноземна мова професійного спрямування» в немовних університетах, оскільки
підвищуються вимоги та контроль рівня володіння та застосування англійської мови як
у навчальній, так і майбутній професійній діяльності студентів. Розширилися
можливості реального застосування знань з іноземної мови завдяки програмам
міжнародного обміну, стажування, практики, наукової діяльності студентів, тому
адекватним є професійно орієнтоване навчання англійської мови, що враховує,
насамперед, реальні потреби майбутніх фахівців, які визначаються специфікою
спеціальності.
Мотивація студентів підкріплюється конкретними потребами та метою
використання англійської мови у своїй фаховій галузі. Курс англійської мови
професійного спрямування зосереджений на досягненні компетенції щодо
використання іноземної мови у жанрах, відповідних конкретній діяльності. Тому
основним питанням комунікативної методики викладання англійської мови для
спеціальних цілей у галузі медицини є визначення потреб певного контингенту, жанрів,
характерних для медичного дискурсу, стосовно яких вони мають спілкуватися.
Продумане та вмотивоване використання методів навчання на заняттях з англійської
мови пов’язане з креативністю викладача у доборі матеріалу.
Дослідниками визначено, що медичний дискурс як комунікативна діяльність у
сфері медицини є інституційним. Особлива організація та різнорівнева комунікація в
медичній галузі утворює семантичний простір, який має бути дидактично
опрацьованим та стати предметом засвоєння.
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Медичний дискурс як один із типів інституційного дискурсу, відбиває взаємодію
мовців у сфері медицині. Жанри регламентовані як за змістом, так і за формою, і їх
дидактична розробка становить завдання для викладачів. Базовим є доцільний вибір
жанрів англійського спеціального тексту, а також вивчення особливостей їх структури і
смислового наповнення.
Студенти повинні набути навичок роботи та з іншомовними джерелами
інформації, навчитися структурувати та відтворювати побудову висловлювання. В
дидактичному плані важливості набувають завдання на визначення основної думки
тексту, розуміння заголовків, розпізнавання дефініцій, визначення ключових слів,
аналіз логічної основи висловлювання.
Необхідно практикуватися в отриманні інформації за допомогою різних видів
читання, навчатися прийомів компресії тексту, коментування, аргументації. Слід
відзначити, що кожний із письмових жанрів медичного дискурсу (case history, case
presentation, referral to laboratory testing, prescription та ін.) є особливим, демонструє
різну логіку викладу, структуру організації матеріалу, характерні особливості
комунікативної ситуації, які впливають на вибір мовних засобів оформлення
інформації, що і має бути засвоєно впродовж навчання.
У зв’язку з проведенням для студентів-медиків інтегрованого тестового іспиту із
субтестом англійською мовою останніми роками актуалізується жанр тестів, що
мотивує вивчення його особливостей: “clinical vignette”; медична термінологія
дисциплін, які є складовими іспиту (анатомія людини, біологія, біологічна хімія,
гістологія, цитологія, ембріологія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, фізіологія,
патофізіологія, патоморфологія, фармакологія); специфічний загальнонауковий
вокабуляр; структурні, лексичні та граматичні особливості; велика частка
інтернаціональної лексики; «хибні друзі перекладача» тощо.
Курс іноземної мови ґрунтується на автентичних текстах, супроводжуваних
системою вправ як лексико-граматичного характеру (інтернаціональні паралелі,
дериваційні зв’язки, синтаксична та граматична специфіка, синонімічні, антонімічні,
гіперонімічні відношення та ін.), так і на рівні тексту (ключові слова, завдання з різних
видів читання тощо). Застосовують читання ознайомлювальне та пошукове без
словника, на виявлення та структурування інформації, спрямоване на подальше
підготовлене та непідготовлене висловлювання, аргументування, дискутування.
Отже, принцип жанрового підходу у навчанні відіграє провідну роль і є
пріоритетним завданням; жанрова методика викладання іноземної мови у немовному
університеті ґрунтується на інтегрованому з профільними дисциплінами іншомовному
матеріалі та спрямована на формування професійної іншомовної комунікативної
компетенції для ефективного спілкування в професійній сфері.
Оскільки зростає потреба у фахівцях зі знанням іноземної мови, володіння
англійською мовою стає обов'язковим компонентом професійної підготовки сучасного
фахівця, а навчання іноземної мови в немовному університеті має професійне
спрямування та орієнтовано на комунікацію. Кожний контингент (відповідно до рівня
отримуваної освіти та спеціальності) має особливості формування англомовної
компетентності. Набуваючи професійної англомовної компетентності, студенти
виконують реально корисні завдання із пошуку наукової інформації в міжнародних
автентичних джерелах щодо сфер їх інтересів, усної та письмової професійної
комунікації, визначеної, зокрема, справжніми потребами у студентській науковій
активності.
Висновки. Жанровий підхід є одним з ефективних шляхів для забезпечення
якості освіти, зокрема в медичному університеті. Вивчення іноземної мови є засобом
досягнення мети підвищення рівня освіченості, ерудиції в межах спеціальності, яку
отримує студент.
287

Перспективи подальших досліджень. Перспективним дослідженням є опис
жанрів медичного дискурсу в аспекті комунікативної методики викладання.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
EMI (English Medium Instruction) - це методика використання англійської мови
для викладання академічних дисциплін в країнах і регіонах, де англійська не є
національною мовою.
Використання EMI має ряд переваг, як для студентів, так і для вузу в цілому.
Так, студенти отримують доступ до міжнародних освітніх програм, стають більш
конкурентоспроможними на ринку праці. Для вузів, в свою чергу, використання EMI
підвищує їх місце в рейтингах, допомагає залучити іноземних студентів, а також несе
економічні вигоди.
У нашому університеті ми тільки нещодавно зіткнулися з необхідністю
викладання різних предметів англійською мовою. Це пов'язано з тим, що зріс попит на
ряд спеціальностей нашого університету серед іноземних студентів. Уже другий рік
кафедра іноземних мов розробляє методику викладання англійської мови з точки зору
професійної спрямованості.
Однак цей процес пов'язаний з рядом проблем. Найчастіше рівень володіння
англійською мовою у студентів недостатньо високий для того, щоб процес навчання
здійснювався на достатньому рівні. Базовий рівень підготовки з англійської мови у
різних студентів значно відрізняється. Щоб впоратися з цією проблемою, кафедрою
було розроблено спеціальний тест. За результатами цього тесту студенти повинні
ділитися на підгрупи відповідно до їх рівня підготовки.
Ще одна складність, з якою ми стикаємося в роботі з іноземними студентами —
це те, що вони належать до зовсім іншої культури. В основному, ці студенти, які
приїхали з мусульманських країн, мають дуже туманне уявлення про європейську
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культуру, історію та архітектуру. А адже працюючи зі студентами-архітекторами, ми
знайомимо їх з новою лексикою і матеріалами, що базуються головним чином на
прикладах європейської архітектури. В результаті у студентів виникає багато питань на
які, ми, викладачі англійської мови, повинні відповідати, не будучи фахівцями в цій
галузі. Нам доводиться готувати для студентів додаткові матеріали, за допомогою яких
ми наочно пояснюємо їм незрозумілі моменти і терміни, які особливо пов'язані з
історією європейської архітектури.
Однак основною проблемою для викладача, як при поясненні нового матеріалу,
так і при перевірці домашнього завдання, є неможливість перекладу з англійської мови
на рідну мову студентів. Для того, щоб вирішити ці проблеми, ми використовуємо такі
методи:
1. Використання простих фраз. Це один з найважливіших кроків при навчанні
новачків англійській мові. Багато викладачів роблять помилку, використовуючи надто
багато англійської мови, даючи своїм учням інструкції, хвалячи їх або роблячи інші
коментарі. Наприклад, якщо ви кажете: "You guys, now we're going to look at a new
structure today, so let's get those textbooks out", для початківців це буде звучати так, як
ніби ви прилетіли з іншої планети. Замість цього потрібно сказати щось на зразок
цього: "Take out your textbooks. Okay?" Жести дуже важливі і допомагають новачкам
краще зрозуміти викладача.
2. Обов'язкова перевірка розуміння. На перших уроках для початківців
студенти можуть не звикнути до європейського способу навчання, коли учні
піднімають руки, якщо вони що-небудь не розуміють. Вони можуть соромитися
визнати своє невігластво перед класом, і вони вважають за краще мовчати. При
навчанні новачків англійській мові необхідно зуміти прочитати їхні мови тіла, міміку,
вираз обличчя, щоб оцінити, чи зрозуміли вони вас, і постійно перевіряти, питаючи:
"Okay?" або "Clear?".
3. Надання достатньої кількості часу для практики. На уроках для
початківців ми не можемо очікувати, що студенти негайно освоять матеріал. Потрібно
навести безліч прикладів, перевірити розуміння і переконатися, що аудиторія має
достатньо часу, щоб практикувати те, чому ми їх навчили. При навчанні новачків
англійській мові це зазвичай означає, що потрібно тренувати студентів (змусити їх
слухати і повторювати мовну структуру кілька разів після вас), а потім змушувати їх
практикувати це індивідуально або з іншими студентами. Обов'язково потрібно
говорити їм, що під час практики можуть виникати неточності, щоб вони не прагнули
до досконалості з першої спроби.
4. Використання візуальних засобів. Один із кроків по навчанню новачків
англійській мові — показувати, а не розповідати в аудиторії. Студенти краще
зрозуміють, що ви намагаєтеся сказати, якщо будете використовувати візуальні
підказки, а не промовляти багато слів.
Один з найбільш простих і зрозумілих способів пояснити нове слово — показати
його за допомогою предмета або картинки. Такий підхід вимагає попередньої
підготовки: потрібно знайти відповідну картинку, роздрукувати її (бажано в кольорі.)
Ми на заняттях з іноземними студентами активно використовуємо комп'ютер і
проектор, виводячи потрібну картинку на екран.
5. Використання жестів і міміки. Міміка і жести — невід'ємна частина
кожного уроку, особливо якщо мова йде про пояснення нової лексики. Міміку можна
використовувати, щоб пояснювати почуття, емоції, стан (tired, sick, sad, excited,
thoughtful, etc.), жести — щоб пояснити або дати завдання: listen (піднести руку до
вуха), write (відповідний жест рукою), read (провести пальцем по рядках, ніби читаєте),
або показати значення дієслова: hug (показати обійми), shake hands (потиснути руку),
etc.
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6. Використання рухів. Коли міміки і жестів недостатньо, можна
використовувати рухи тіла — це допоможе студентам здогадатися, про що йде мова.
Цей спосіб підходить для пояснення значень окремих дієслів (run, jump), а також
словосполучень і фраз (drive a car — викладач показує, як він/вона водить машину),
(open the door — викладач підходить до дверей і відчиняє їх), etc.
7. Використання синонімів. Щоб пояснювати лексику студентам з більш
високим рівнем підготовки, можна використовувати синоніми. Наприклад, “exhausted”
можна пояснити, давши синоніми tired, worn out, wasted.
8. Використання визначень англійською. Багатьом поняттям, словам, стійким
фразам можна просто дати визначення англійською мовою. В цьому випадку необхідно
пам'ятати, що мова викладача повинна відповідати рівню студентів.
9. Створення позитивної обстановки в аудиторії. Ось ще один з кроків для
навчання англійській мові для початківців. Якщо хтось дає неправильну відповідь, не
можна говорити: "You're wrong!" Це буде бентежити студента перед всією аудиторією.
Замість цього ми намагаємося створити в класі дружню атмосферу, часто хвалити своїх
студентів, навіть якщо вони роблять помилки.
Наприклад, якщо вони розуміють слово правильно, але просто неправильно
вимовляють його, ми вимовляємо щось на зразок "Well!" або "Okay?", а потім
повторюємо слово з правильною вимовою, щоб не соромити студента і решта класу чує
правильний варіант відповіді.
10. Збудження інтересу до предмету. Для того, щоб зацікавити студентів, ми
намагаємося зробити наші заняття різноманітними та інформативними, враховувати
інтереси наших студентів, щоб вони хотіли вчитися! Наприклад, після вивчення будьякої теми, ми даємо їм можливість реалізувати отримані знання у вигляді коротких
повідомлень або презентацій. Пропонуємо студентам порівняти ті чи інші моменти, які
пов'язані з будівництвом та архітектурою, з тим, що існує в їх країнах.
Таким чином, інтеграція англійської мови в зміст спеціальних дисциплін веде до
створення нової парадигми навчання, в якій викладачі англійської мови і викладачі
спеціальних дисциплін повинні активно взаємодіяти один з другим, щоб гарантувати
успіх в навчанні. Для досягнення цих цілей також важлива зацікавленість і залучення
керівництва університетів.
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ГОВОРІННЯ ЯК ФОРМА УСНОГО СПІЛКУВАННЯ
Говоріння являє собою вид мовної діяльності, за допомогою якої здійснюється
усне вербальне спілкування. Воно може мати різну складність, починаючи від
вираження ефективного стану за допомогою простого вигуку, називання предмета,
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відповіді на питання і закінчуючи самостійним розгорнутим висловлюванням. Перехід
від слова і фрази до цілого висловлювання пов'язаний з різним ступенем участі
мислення і пам'яті. Термін навчання усному мовленню використовується досить часто.
Отже, будемо користуватися терміном «навчання говорінню», розуміючи під ним
навчання вираженню своїх думок в усній формі.
Розширюється і поглиблюється сфера міжкультурного діалогу, що здійснюється
в ході безпосереднього інтернет-спілкування (он-лайн). З урахуванням сформованих
умов методика навчання іноземним мовам повинна шукати шляхи відновлення
стандартів навчання монологічного і діалогічного мовлення, розширити можливий
діапазон практик формування у учнів відповідних усних комунікативних здібностей.
Методикою навчання говорінню займалися як вітчизняні (О.Б. Тарнопольський,
М.О. Скуратівська, О.Ю. Коваль, Т.М.Колодько), так і зарубіжні (Г. Пальмер, М.
Canale, WM Rivers) вчені. Їх дослідження дозволили визначити, що говоріння - це
форма усного спілкування, за допомогою якого відбувається усний обмін інформацією,
який здійснюється засобами мови, встановлюються контакт і взаєморозуміння між
мовцем і його партнером по спілкуванню.
У процесі комунікації акт говоріння виконує наступні функції:
- інформативну – той, хто говорить, передає відомості про предмет спілкування,
ділиться думками і судженнями, передаючи слухачеві інформацію в певній предметній
області;
- регулятивну - той, хто говорить, за допомогою усно-мовної діяльності реагує на
обставини спілкування, компоненти комунікативної ситуації, в тому числі на поведінку
свого (своїх) співрозмовника (-ків), з урахуванням різних чинників приймає рішення
про корекцію своєї вербальної поведінки;
- емоційно-оцінну - той, хто говорить, передає свій емоційний стан, ставлення до
змісту висловлювання, формулює оціночні судження з обговорюваного питання,
спонукаючи співрозмовника (-ків) до відповідної реакції;
- етикетну - той, хто говорить,
дотримується певних правил мовної поведінки,
підтримуючи соціальні і культурні етикетні рамки.
Мета навчання говорінню передбачає у тих, хто навчається, розвиток здатності
продукувати усні мовні висловлювання в соціально та культурологічно обумовлених
комунікативних обставинах. Дана здатність проявляється в двох можливих формах
усно-мовного спілкування:
- у формі монологічного мовлення, яке породжується однією людиною, яка самостійно
визначає його структуру, композицію та зміст і спрямовано на співрозмовника / групу
співрозмовників; продуктом такої мови є монолог;
- у формі діалогічного мовлення, що виражається в обміні репліками між двома або
кількома учасниками спілкування; продуктом такої мови є діалог або полілог.
Здатність вести діалог іноземною мовою передбачає наявність у того, хто
навчається умінь:
- починати, підтримувати, вести і закінчувати діалоги різного типу, в тому числі по
телефону;
- висловлювати побажання, привітання, подяку, згоду, незгоду, відмову, прохання,
аргументувати своє прохання;
- розпитувати партнера по спілкуванню про що-небудь, формулювати своє ставлення,
давати оцінку і адекватно реагувати на його репліки і питання різного типу;
- повідомляти інформацію, висловлювати свою думку, свою точку зору,
обгрунтовувати і аргументувати її, вислуховувати повідомлення і поради партнера;
- запрошувати партнера до дії (взаємодії);
- брати участь в бесіді, в тому числі у форматі дискусії;
- звертатися за роз'ясненнями.
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Здатність вимовляти монолог на іноземній мові передбачає наявність у того, хто
навчається умінь:
- підготовлено / експромтно висловитися про факти, події, в тому числі передаючи свої
оціночні судження;
- передати короткий / основний / повний зміст прочитаного / побаченого;
- робити підготовлені і непідготовлені повідомлення на основі прочитаного / почутого в
тому числі з висловленням свого ставлення;
- робити підготовлені і непідготовлені повідомлення з проблеми;
- виступати з підготовленою доповіддю по темі / проблемі.
З огляду на особливу складність і часту непередбачуваність параметрів
комунікативної ситуації, в якій реалізується акт говоріння (в формі діалогу або
монологу) тому, хто навчається необхідні спеціальні компенсаторні вміння, які
забезпечують зняття виникаючих труднощів і завдяки цьому реалізацію
комунікативного наміру. До таких умінь відносяться:
- вміння вживати синоніми, антоніми, родове слово, слова-субститути;
- вміння перефразувати;
- вміння використовувати опис основних властивостей предметів;
- вміння ухилятися від основної теми висловлювання;
- вміння відмовитися від допомоги партнера по спілкуванню;
- вміння звернутися за допомогою до партнера по спілкуванню;
- вміння переходити з однієї теми на іншу;
- вміння вибачитися за незнання;
- вміння перепитати;
- вміння використовувати невербальні засоби (міміка, жести, показ предметів,
малюнків, рухи тіла та ін.).
З позицій сучасної мети навчання іншомовному спілкуванню говоріння
розглядається як неодмінна умова успішності реалізації усної комунікації у всіх її
проявах (соціокультурному, лінгвістичному, соціолінгвістичному, стратегічному та ін.).
Говоріння тісно пов'язане з іншими видами мовленнєвої діяльності:
аудіюванням, читанням, письмом. Без слухання і розуміння не може бути говоріння, це
дві сторони усного мовлення, усної форми комунікації. Одне немислимо без іншого.
Необхідно відзначити органічний зв'язок аудіювання і говоріння з читанням і письмом.
Письмо виникло на базі усної мови як спосіб фіксації звуків мови для збереження і
подальшого відтворення інформації. Читання є перехідною формою від усного
мовлення до письма, поєднує в собі ознаки того чи іншого. Тісний зв'язок читання
вголос з говорінням є очевидним. Читання про себе пов'язане з говорінням через
внутрішню мову. При письмі, як і при говорінні, продукується висловлювання, але в
письмовій формі. Тут також простежується зв'язок з говорінням через внутрішню мову:
той, хто пише, промовляє про себе те, що пише.
Практично всі сучасні методики наполягають на комунікативній спрямованості
навчання. Сьогодні це особливо популярно. Найбільші труднощі при іншомовному
спілкуванні людина відчуває, сприймаючи мову на слух. Однак, усне спілкування, роль
якого в даний час стала особливо значною, неможливо без розуміння мови
співрозмовника, оскільки в процесі мовного взаємодії кожен виступає як в ролі мовця,
так і в ролі слухача.
Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, але це і
запорука успіху, майбутньої вдалої кар’єри студентів. Досягнення високого рівня
володіння іноземною мовою не можливе без фундаментальної мовної підготовки в
вищій школі.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ
(РОСІЙСЬКОЇ) МОВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ
Сучасний світ швидко змінюється. Стрімкий розвиток інформаційних
технологій, міграційні й інтеграційні процеси, інновації в усіх сферах суспільного
життя, глобалізація в цілому є головними ознаками сьогодення. Інновації як
невід’ємний складник еволюційних суспільних змін повною мірою реалізуються в
освіті.
Традиційна для минулого освіта як система, спрямована на пасивне отримання
та відтворення знань, відстає на сьогодні від реальних запитів суспільства. Вимога
переходу до інноваційної освіти, зокрема у вищій школі, зумовлена викликами сьогодення і належить до пріоритетних напрямів державної політики в Україні в контексті
інтеграції вітчизняної освітньої галузі до європейського та світового освітнього
простору [1, с.45].
Питання інноваційних змін у ЗВО України порушують у своїх працях
В. Андрущенко,
А. Кузьмінський, В. Луговий, В. Морозов, Т. Туркот, Д.
Чернілевський та ін. Однак недостатньо вивченими залишаються проблеми
впровадження інноваційних методів і форм навчання у практику викладання
української (російської) мов для іноземних студентів.
Власний досвід викладання української й російської мов як іноземних засвідчує
необхідність зміни підходів до навчання мов. Віддаючи належне перевіреним
методикам, треба паралельно впроваджувати нові форми і методи роботи.
Характерною ознакою інноваційної освіти є особистісно-орієнтоване навчання,
яке реалізують через проектування навчального процесу, що є предметом сумісної
діяльності викладача і студента, способом їх життєдіяльності як суб’єктів освіти:
навчальний процес набуває вигляду дослідження, пошуку, навчальної гри, тобто стає
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джерелом досвіду [2, с. 184]. Дослідження американських та європейських науковців
підтверджують, що інтерактивні методи навчання сприяють збільшенню частки
засвоєння навчального матеріалу, бо впливають не лише на свідомість студента, а й на
його почуття і волю, а саме: лекція – 5% засвоєння, читання навчальних текстів – 10%,
відео/аудіо матеріали – 20%, демонстрація – 30%, робота в дискусійних групах – 50%,
практика через дію – 75%, навчання інших і застосування отриманих знань – 90%
засвоєння [2, с. 287].
Так, ще кілька років тому, підсумовуючи результати навчання іноземних учнів
підготовчого відділення наприкінці навчального року, викладачі нашого університету
проводили відкриті заняття на тему: «Мы уже говорим по-русски», де студенти читали
вірші, показували короткі інсценовані казки, співали пісні. Іноземні студенти
демонстрували
уміння
й
навички
говоріння,
володіння
орфоепічними,
акцентуаційними, граматичними нормами. І це дійсно давало змогу оцінити окремі
види мовленнєвої діяльності учнів. Однак, на наш погляд, така форма підсумкового
заняття мала недоліки. Мовний матеріал, зокрема вірші, не відповідав віковим
потребам слухачів підготовчого відділення. Не всі учні (а серед них були й досить
дорослі люди) погоджувались читати дитячі за змістом вірші чи брати участь в
інсценуванні казок. У виборі матеріалу викладачі керувались насамперед доступністю
змісту і форми, які мали відповідати рівню володіння мовою іноземними учнями
підготовчого відділення. Треба також зазначити, що студенти не могли виявити своєї
активності на етапі підготування: вони мали завчити напам’ять запропонований
викладачем текст і гідно (іноді з артистизмом) представити його перед аудиторією.
Останнім часом викладачі підготовчого відділення нашого університету в кінці
навчального року проводять конференцію, у якій беруть участь усі іноземні студенти.
Заздалегідь учні самі вибирають тему доповіді і узгоджують її з викладачем, а також
знаходять необхідний матеріал (зазвичай на Інтернет-ресурсах).
На етапі підготування до конференції викладач консультує кожного студента:
дає поради щодо обсягу матеріалу, адаптує текст виступу до відповідного рівня
володіння мовою, допомагає відібрати ілюстративний матеріал для презентації
доповіді. Зазвичай іноземні студенти сумлінно ставляться до підготування виступу. На
конференцію деякі з них вдягають національний одяг, щоб підкреслити свою культурну
ідентичність, показати самобутність національного вбрання, привернути увагу до своєї
країни. Виступаючи перед аудиторією, студенти із зацікавленням (навіть із
захопленням) розповідають про свою Батьківщину (про суспільно-політичний устрій,
економіку, звичаї, традиції, культурні надбання свого народу). Після закінчення
виступу будь-хто з присутніх на конференції може поставити запитання доповідачу. А
доповідач має відповісти на них.
Безсумнівно, що вдалий виступ на конференції сприяє підвищенню мотивації
іноземного студента до подальшого вивчення української (російської) мови. Адже
почуття задоволення, яке отримують учні після виступу, дає усвідомлення того, що
отримані навички та вміння можна застосовувати на практиці. Реальність ситуації
дозволяє іноземним слухачам відчути, що вони беруть участь у безпосередньому
спілкуванні, задовольняючи свої соціальні потреби. Іноземні студенти починають
відчувати, що мова, яку вони вивчають, є для них і засобом спілкування, і засобом
отримання інформації, а також засобом соціалізації.
На нашу думку, проведення таких конференцій сприяє збагаченню словникового
запасу іноземних слухачів; розширенню їхнього кругозору; розвиткові уміння
самостійно працювати. На таких заходах студенти набувають досвіду комунікативної
поведінки під час виступу. А викладач має змогу оцінити сформованість мовної,
мовленнєвої та соціокультурної компетентностей учнів підготовчого відділення,
проаналізувати їхні здобутки й недоліки.
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Ще одним позитивним аспектом такого виду занять є можливість порівняти
свою культуру, мовний етикет, звичаї, традиції, поведінку з іншими культурами,
виявляючи спільні й відмінні риси. Це дає змогу досягти кращого розуміння між
представниками різних етнокультурних спільнот, виховує толерантність, повагу до
інших культур.
Література:
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ВРАХУВАННЯ РІДНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
У методиці викладання іноземних мов принцип врахування рідної мови
трактувався по-різному. В залежності від обраного метода навчання роль цього
принципу зазнавала часом навіть протилежних оцінок: при граматико-перекладному
методі він вважався провідним, а при прямому повністю виключався.
Практика навчання показала неефективність цих протилежних поглядів.
Висування принципу врахування рідної мови учнів як провідного призводило до
недооцінювання системи мови, яку вивчають, та законів її функціонування.
Ігнорування рідної мови в процесі навчання іноземних студентів не сприяло успішному
процесу засвоєння нерідної мови. Л.В. Щерба стверджував, що усунути рідну мову під
час вивчення іноземної ніколи не вдасться, бо вона існує у свідомості учнів. Рідну мову
можна усунути з процесу навчання, а не з голови учня [5, с. 338–344].
На сучасному етапі розвитку методичних досліджень склався об’єктивний і
раціональний підхід до принципу врахування рідної мови учнів як одного з
важливіших, тоді як провідним визнається принцип активної комунікативності.
Принцип врахування рідної мови передбачає, по-перше, вияв випадків позитивного
впливу та інтерференції, по-друге, розробку на цих засадах відповідних методичних
рекомендацій, які здатні забезпечити стимулювання позитивного впливу та подолання
інтерференції рідної мови при вивченні іноземної. Унаслідок системного порівняльного
опису мов, на різних рівнях функціонування виявляються можливі випадки
позитивного перенесення та інтерференції. Наукове співставлення мов дає можливість
визначити схожість та відмінність у формах та функціонуванні мов, труднощі мови,
якої навчаються, для представників інших національностей, прогнозувати імовірні
помилки. М.П. Кочерган застерігає: «…не можна вважати, що легкість чи трудність
вивчення іноземної мови випливають із виявлених у контрастивному аналізі
відмінностей і подібностей, а ступінь інтерференції та труднощі навчання прямо
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пропорційні ступеню відмінності мов. Річ у тім, що відмінність мов – це лінгвістична
сутність, а труднощі навчання – психолінгвістична категорія» [4, с. 22].
У методиці викладання мови як іноземної пропонується термін «методика
національно-мовної орієнтації навчання цільової мови», який більш повно виражає
сутність цієї методики [1, с. 158]. Сутність цієї методики полягає в такому:
враховується існування в мозку людини внутрішньої мовної системи та усвідомлення
рідної мови, які впливають на сприйняття та засвоєння іноземної. Методика
національно-мовної орієнтації базується на положеннях психолінгвістики та на даних
зіставного аналізу мов і аналізу помилок учнів [2, с. 9].
Практика викладання української мови як іноземної виявила доцільність
врахування у процесі навчання рідної мови учнів або мови-посередниці. Для наших
студентів такою мовою є англійська, оскільки вони навчаються на медичному
факультеті саме англійською мовою.
Процес навчання спрямований на формування у студентів нової внутрішньої
мовної системи – системи української мови, української мовної свідомості. Цей процес
проходить поступово із засвоєнням нових мовних явищ, які є специфічними для
української мови. Формування системи української мови проходить під впливом
системи англійської мови та англійської мовної свідомості, які склалися раніше. Цей
вплив може бути позитивним, якщо мовні явища схожі, і негативним, якщо наявні
співвідношення відмінності або часткового збігу. Негативний вплив називають
інтерференцією [1, с. 87].
Інтерференція має різні прояви: недодиференціація, наддиференціація учнями
явищ української мови. Може здійснюватися безпосереднє перенесення в українську
мову форм, граматичних, лексичних значень англійської мови. Часом спостерігається
пасивна інтерференція. Вона виявляється у тому, що студенти уникають уживати у
своєму мовленні ті явища української мови, які не мають аналогії в англійській мові.
Тоді вони намагаються замінити іх подібними за значенням явищами, які мають
аналогію в англійській мові. Найбільші труднощі засвоєння будь-якого рівня
української мови виникають при відсутності певних явищ у системі англійської мови.
Інтерференція створює певні труднощі засвоєння студентами матеріалу української
мови, призводить до типових помилок.
Врахування впливу системи англійської мови та його характер дає можливість
обрати такі способи навчання, які сприяють позитивному перенесенню, попередженню
та подоланню інтерференції.
У практиці викладання української мови важливим є використання результатів
співставного вивчення граматичної системи української та англійської мов [4, с. 38–47,
53–55, 70–96]. Врахування сформованої у студентів системи англійської мови при
вивченні української допомагає визначити доцільну послідовність вивчення певного
мовного матеріалу: від форми до змісту чи від змісту до форми. Напрям від форми до
змісту доцільний при випадках схожості мовних явищ; від змісту до форми – при
значних міжмовних розходженнях, при вивченні явищ, які не мають аналогії в
англійській мові (вид дієслів), при вивченні матеріалу, важкого для носіїв англійської
мови (відмінкові форми іменників).
Граматичний матеріал необхідно подавати в єдності з відповідним лексичним
матеріалом і текстом, які ілюструють їхнє використання у мовленні.
Співставлення необхідне при знайомстві з українською лінгвістичною
термінологією у порівнянні з англійською. У термінах виявляються такі випадки: 1)
відповідність термінів: підмет / суб’єкт – subject; 2) неповне співпадання: присудок /
предикат – predicate (головним чином дієслівний); 3) невідповідність термінів
(недоконаний, доконаний вид дієслова). У першому випадку терміни роз’яснюються за
допомогою перекладу, в другому і третьому необхідне їх коментування.
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Процес опанування українською мовою з урахуванням англійської вимагає
значної активізації процесу мислення студентів, усвідомлення мовних факторів.
Розглянемо деякі приклади вивчення граматичного матеріалу. На початковому
етапі навчання студенти знайомляться з порядком слів у реченні. Порядок слів у
реченні в українській і англійській мовах різний. В українській мові порядок слів
виконує комунікативну функцію, в англійській – структурно-синтаксичну. В
українській мові порядок слів залежить від комунікативного завдання вислову. У
розповідному реченні члени речення, які містять у собі нову інформацію знаходяться у
кінці речення. Наприклад: Студент читає. (Що робить студент?) – Читає студент. (Хто
читає?)
Англійська мова потребує твердого порядку слів. Кожне слово у реченні має
своє місце: підмет, присудок, прислівник, непрямий додаток, прямий додаток (або
прямий додаток, непрямий додаток), обставина місця, обставина часу. Обставина місця
та обставина часу можуть бути і на початку речення. При складанні речень
українською мовою студенти припускаються помилок, коли беруть за взірець норми
англійської мови. Трапляються типові помилки у порядку слів у реченні, які
перешкоджають комунікативному завданню вислову.
На заняттях з української мови студенти також дізнаються про випадки, які
вимагають твердого порядку слів у реченні: слова за прямою мовою, особливий
порядок слів у додатковому речення із сполучником чи.
Порядок слів у реченні є наскрізною темою при вивченні української мови і
послідовно розглядається при знайомстві з реченнями різних структур.
Типову складність для англомовних студентів, які вивчають українську мову,
становить вживання дієслова бути в теперішньому часі. Дієслово бути в теперішньому
часі в усіх особах має форму є. На початку навчання української мови необхідно дати
студентам правило про невживання в українській мові аналогічного англійського
дієслова to be у теперішньому часі в таких реченнях: Він студент; Вікно праворуч; Тут
холодно.
При вивченні місцевого відмінку у локальному значенні студенти будують
вислови за структурною схемою речення «в/на + місцевий відмінок + є + називний
відмінок», відповідної до англійської конструкції there is/are: В університеті є медичний
факультет. Студенти усвідомлюють слово є як незмінну форму теперішнього часу
дієслова бути. Труднощі вживання цієї конструкції зумовлені ще й тим, що підмет
стоїть у кінці речення.
При вивченні родового відмінку з прийменником у студенти знову стикаються із
словом є, але тепер у значенні володіння; в англійській мові – це конструкції з
дієсловом to have. За аналогією з локальним значенням, у всіх реченнях з дієсловом to
have студенти вживають слово є. Під впливом англійської мови учні прагнуть зберігати
дієслівну складову: У нього є книга (He has a book); У нього є темні очі (за аналогією
He has dark eyes).
Для запобігання помилкового використання слова є студенти повинні добре
розуміти правила його невживання:
По-перше, у реченнях, які висловлюють володіння, при наголошуванні не на
предмет, а на його ознаку: У вас є машина? (Have you a car?) – Так, є. – Яка у вас
машина? (What is your car like?) – У мене зелена машина. (It is green). В англійській
мові при ствердженні володіння вживається дієслово to have. При виділенні ознаки to
have не вживається.
По-друге, при описуванні зовнішніх та внутрішніх ознак будь-кого: У друга
темні очі. У подруги гарний настрій.
По-третє, коли підмет виражений абстрактним іменником: У вас сьогодні
консультація. Але у запитанні слово є вживається. У вас є сьогодні консультація? Так
само із словом час: У вас є сьогодні вільний час?
297

Для формування навичок правильного мовлення корисні такі вправи: 1)
Порівняти за комунікативною спрямованістю речення, які містять і не містять слово є.
Студенти можуть перекласти їх англійською мовою: У мене є хороший друг. – У мене
хороший друг. 2) Скласти діалоги, запитати у студентів групи про володіння предметом
та про якість цього предмету, зовнішні ознаки людини.
Важливе місце у програмі навчання української мови посідає дієслово. На
заняттях з української мови студенти вивчають такі морфологічні категорії дієслова:
час, особа, спосіб, вид. Розглянемо категорію часу: теперішній, минулий, майбутній та
випадки інтерференції, яка виникає при вивченні української мови англомовними
студентами.
Категорія часу по-різному відображається в мовах, через що у процесі навчання
виникають певні труднощі. Специфіку категорії часу у різних мовах досліджував М.П.
Кочерган [4, с. 222–259]. Якщо порівнювати системи часових форм і їхніх значень, то
розбіжності стосуються кількості форм, специфіки їхніх прямих та переносних значень,
способів та засобів їх вираження. Так в англійській мові розрізняють чотири форми
теперішнього часу (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous), а в українській існує тільки одна. Перфектні форми англійської мови
перекладаються українською формами минулого часу.
З перших уроків української мови студенти дізнаються, що у теперішньому часі
дієслова змінюються за особами та числами. За характером особових закінчень дієслова
поділяються на першу та другу дієвідміни. В англійській мові зміна за особами існує у
дієслова to be: I am; he, she, it is; we, you, they are. Крім того, у більшості дієслів
протиставляється форма 3-ї особи однини всім іншим формам: he, she reads – I, you,
they read. Тож англомовним учням зрозуміле існування зміни українських дієслів за
особами. Спираючись на існуючі факти в англійській мові, студенти в змозі
усвідомити, що в українській мові всі дієслова змінюються за особами, що певній особі
відповідає певна форма.
Перші дієслова, з якими знайомиться студент у вступному курсі української
мови для початківців – це дієслова читати, слухати, знати. Студенти запам’ятовують
особові закінчення. Вони звертають увагу на різницю у вживанні займенників ти і ви та
на різницю у формах 2-ої особи однини і множини. Форма ти – при звертанні до друга,
члена сім’ї, ви – до декількох осіб та при звертанні до однієї особи для вираження
ввічливості, пошани: Філіпе, ти читаєш? Філіпе і Кумаре, ви читаєте? Маріє
Степанівно, Ви читаєте?
Щодо минулого та майбутнього часу. Іноземні студенти вивчають: а) одну
форму минулого часу – синтетичну, із вказівкою на рід та число: читав, читала, читало,
читали (в англійській мові існує чотири форми ); б) одну форму майбутнього часу за
загальним значенням, а за способом вираження – три: дві синтетичні: читатиму,
прочитаю і одна аналітична: буду читати (в англійській – шість).
Для запобігання помилкового вживання часових форм дієслова у мовленні
пропонуються вправи на пасивне спостереження та активне репродукування у
ситуаціях, які наближені до реальної комунікації. При цьому у системі комунікативних
вправ слід передбачати такі типи завдань, які пропонуються за мірою підвищення
складності при іх виконанні: завдання, які розвивають вміння виявляти комунікативну
інтенцію; завдання, які розвивають вміння вживати мовні засоби відповідно до
ситуації; завдання, які розвивають вміння самостійно реалізовувати комунікативну
інтенцію.
Практика викладання української мови як іноземної підтверджує, що врахування
рідної мови (у цьому разі англійської) дає можливість визначити ступінь легкості/
трудності опанування української мови, передбачати специфіку труднощів та
прогнозувати на цих засадах типові помилки студентів. Все зазначене вище сприяє
процесу успішного вивчення української мови.
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ПОСІБНИК «ТРЕНІНГ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ…» - ВТІЛЕННЯ
ПАРАМЕТРІВ КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕНЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЯК
НОВОЇ БІОЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Think Different
(Думай по-іншому (англ.))
Steve Jobs
Решить проблему невозможно
на том же уровне мышления, на
котором она возникла
А. Эйнштейн
Образование – это не информация,
а трансформация… Образование означает
вынуть что-то из глубины человека,…
привести его существо в проявленную
форму… – сделать его активным,
динамичным…Традиции надо
понимать, но не надо им следовать
Ошо.
Навчальний посібник «Тренінг іноземних студентів щодо підготовки до
тестування та модулів з дисциплін «Українська мова як іноземна» та «Мова
професійного навчання» [5] базований на матеріалах методичної бази, створеної для
стратегічної реалізації концептуальних ідей інноваційного проєкту «Комунікативноінтенційна модель як нова біозбалансована еволюційна освіта» (КІМ як НБЕО). Цей
проєкт автори досліджують, апробують та впроваджують на кафедрі української,
російської мов та прикладної лінгвістики Національного технічного університету
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«Харківський політехнічний інститут» протягом останніх років. Відомий факт, що ми
існуємо та функціонуємо в інформаційно-комунікативному просторі (ІКП) техногенної
цивілізації [1], яку інтерпретують філософськи як постмодерністську картину світу.
Важливими характерологічними ознаками її вчені називають численні ризики, «що
вони постійно зростають» [4], серед яких не безпечнішою є інформаційна інтоксикація.
За наслідок цих ознак можна вважати втрачання спільнотою цілісного світогляду,
усвідомленого сприйняття світу, самих себе в ньому, свого призначення у житті, втрати
здатності розуміти тенденції розвитку сучасності. Також відзначають загублення
духовної центрованості в інтерпретаціях та втрачання спроможності викладачів і
студентів протистояти маніпулюванню їхньою свідомістю. Відомо, що у наш час
відбуваються циклічні зміни у розвитку планети Земля, перехід її у високочастотний
вимір, зміни резонансу Шумана. Зважаючи на всі ці епохальні планетні події, вкрай
важливим стає формування та розвиток можливого необхідного позитивного впливу
кожної особистості завдяки еволюційним змінам її індивідуальних параметрів на
створення нової колективної свідомості. На нашу думку, КІМ як НБЕО можна
репрезентувати в якості можливого засобу не тільки нівелювання негативних впливів
кризової традиційної лівопівкульної освіти (ТЛО), що було обґрунтовано та доведено у
наших попередніх публікаціях [7]. Вважаємо також, що КІМ як НБЕО активно
сприятиме подоланню вищеназваних ризиків, формуванню необхідних якостей, що про
них йшлося вище, які вкрай потрібні задля виживання викладачів і студентів в умовах
ІКП. Одним з чинників цього процесу є створення нової методичної бази, що вона
абсолютно корелюэ, тобто відповідатиме інноваційній спрямованості нашої моделі.
Постановка проблеми. Як було доведено у попередніх публікаціях, КІМ як
НБЕО інтерпретуємо як концептуально інноваційну технологію [6; 7], оскільки вона
виходить за межі кризової поширеної ТЛО, створює новий освітянський простір та її
можна вважати за один з можливих варіантів подолання негативних наслідків впливу
ТЛО на стан здоров’я всіх суб’єктів начального процесу. Однак методологічна база
КІМ як НБЕО дотепер залишалася традиційною, характерною задля пануючої системи
освіти, хоча під час досліджень та впровадження моделі ми активно розробляли та
використовували специфічні прийоми, інструментарій та систематизували, апробували
матеріали задля проведення занять. Вочевидь необхідно було розв’язати таку
суперечку, коли застосована раніш методологічна база не відповідала параметрам і
моделетвірним принципам КІМ як НБЕО. Задля аналізу ми використали у даній статті
навчальний посібник «Тренінг іноземних студентів щодо підготовки до тестування та
модулів з дисциплін «Українська мова як іноземна» та «Мова професійного навчання»
[5].
Аналіз попередніх досліджень. Проблеми створення та розроблення
методологічної бази викладання лінгвістичних дисциплін, а саме підручників як її
найважливішого складника активно та докладно досліджували такі відомі вчені, як
Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д., Арутюнов А. Р., Вятютнєв М. Н., Ізаренков Д. І.,
Зімняя І. А. , Пассов В. І., Бім І. Л. та інші. А. Суригін відзначав багатоплановість як
провідний принцип створення підручників нерідної мови. М. Каган розвивав
особистісно-орієнтований підхід до складання підручників. Також можна відзначити
дослідження мовлення як провідника інформації відомого мовознавця Жинкіна Н. І. під
час створення методологічної бази підручників з іноземної мови.
Здійснюючи моніторинг останніх публікацій щодо підготовки різноманітних
методичних матеріалів, ми звернули увагу на цікаву статтю А. В. Іванчук, М. М.
Гунько, Д. М. Довгалюк [3], у якій цілісність світогляду студентської молоді
пропонують встановлювати та розвивати за допомогою структурування навчальних
матеріалів з технічних дисциплін. Однак цей підхід також можна вважати за
традиційний, що не виходить за межі ТЛО.
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Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати концептуальні принципи
створення навчального посібника «Тренінг іноземних студентів щодо підготовки до
тестування та модулів з дисциплін «Українська мова як іноземна» та «Мова
професійного навчання»; показати їх втілення та безпосередній зв’язок із основними
параметрами моделі.
Виклад основного матеріалу. Абсолютно закономірним та зрозумілим є те,
що інноваційна педагогічна технологія КІМ як НБЕО (про це було зауважено вище)
потребує нового термінологічного тезаурусу, та відомі терміни, звичайно, в межах
новітньої освіти набуватимуть іншого значення, глобально поширюючись та тотальне
поглиблюючись. Так само сталося з термінологічним словосполученням
«Методологічна база», який ми обрали за основний на позначення розроблених та
впроваджуваних під час дослідження методів, прийомів, створеного різноманітного
інструментарію, методичних та навчальних підручників. На нашу думку, цей термін
певною мірою відбиває концептуальну новину КІМ як НБЕО.
Розгляньмо докладніше, як основні моделетвірні концептуальні параметри ми
втілили в головні принципи відбору текстів, матеріалів, складання та інтегрування
новітнього інструментарію, методів та підходів до викладання лекцій, інтерактивних,
нетрадиційних прийомів та інформаційних технологій (в тому числі мульті-медіа
технологій) під час створення навчального посібника «Тренінг іноземних студентів
щодо підготовки до тестування та модулів з дисциплін «Українська мова як іноземна»
та «Мова професійного навчання». Як відомо з попередніх публікацій, важливим
параметром моделі є нетривіальні підходи до рішення будь-яких проблем. Тут ми
маємо згадати висловлення відомого всесвітнього вченого Альберта Ейнштейна: «Не
можна розв’язати проблему на тому ж самому рівні мислення, на якому вона виникла».
Звичайно, ми ніколи не зможемо трансформувати кризову пануючу ТЛО, залишаючись
в її межах, не змінивши системно її концептуальної ідеї, а лише впроваджуючи окремі,
навіть і досить цікаві вправи, завдання та форми роботи. Необхідно принципово
трансформувати мислення, тобто концептуальну інтерпретацію, парадигму освіти.
Саме тому слоганом нашої моделі ми обрали разом зі студентами висловлення Стіва
Джобса «Думай по-іншому!», адже ця метафора яскраво й точно відбиває інноваційний
напрямок досліджень. Цей принцип нетривіальних підходів ми втілили в такі
параметри. По-перше, ми використовуємо мотивувальну поліваріантну репрезентацію
матеріалу за допомогою розробленої специфічної системи різноманітних запитань.
Причому у нас перегорнуті акценти: запитання пропонуємо студентам не після лекції, а
до та під час викладання інформації. Це базується на доведених дослідженнях Едварда
де Боно [2] про те, що постійне надання готових апріорних знань притупляє, а не
розвиває функціонування мозку. Можна запропонувати такі запитання, що вони
активують і стимулюють діяльність студента під час заняття. 1) Пізнавальні запитання
(або перевіряльні) на відтворення, розуміння, та усвідомлення інформації; 2)
мотиваційні (або стимуляційні) запитання; 3) провокаційні запитання; 4) проектні
(відкриті) запитання; 5) риторичні запитання; 6) логічні запитання; 7) образні
(інтуїтивні) запитання; 8) причинні запитання; 9) запитання на нетривіальне мислення.
По-друге, задля мотивування студентів та викладачів надаємо вимоги до складання
української мови за рейтингом. Окрім традиційних вимог – відвідування занять 90%,
наявності повного конспекту лекцій, своєчасного виконання домашнього завдання
(Д/З) та модульного контролю (МК), – найважливішим пунктом є визначення рівня
активування студентів протягом заняття та семестру в цілому. Задля цього
використовуємо бонусну накопичувальну дворівневу американську систему. Перший
рівень – активувальний, тобто перевірка, в якому стані знаходиться свідомість
студента. Якщо студент усвідомлений і активований, постійно напоготові під час
заняття і відповів не менш п’яти разів на поставлені запитання, – він отримує
наприкінці заняття бонус (великий плюс). Другий рівень – визначення якості засвоєння
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матеріалу, здатності створювати цікаві проєкти, бути продуктивним, креативним –
оцінку виставляємо після доповіді, репрезентації проектних Д/З, навчальних есе тощо.
Кінцева рейтингова оцінка випливає з урахування результатів обох рівнів. Задля
розвитку усвідомленості та мотивації студентів і викладачів ми використовуємо метод
активного слухання, який передбачає вміння оцінювати доповідача (та будь-які явища)
за системою PMI, розробленою Е. де Боно [2], що вона полягає в здатності визначати
плюси (P), мінуси (М) та цікаві ідеї (І). Це розширює свідомість, сприяє формуванню
навички не тільки критичного мислення (як в ТЛО), а й позитивного конструктивного
проєктного мислення.
Другий важливий параметр КІМ як НБЕО – це тотальна інтеграційна концепція,
яку втілено у посібнику відображенням стильової та жанрової поліваріантності та
поліверсійності сучасного мовлення. Це репрезентовано різноманітністю стилів та
жанрів: у науковому стилі в його навчальній версії у різних галузях (економічній,
історичній, філософській, комп’ютерній тощо); публіцистичному (ЗМІ, есе);
розмовному (діалогічне, полілогічне мовлення); офіційно-діловому стилі (ОДС) (у
жанрі заяв, резюме, пояснювальних записок тощо); також у художньому стилі
(оповідання). Матеріал подано двома мовами (українською та російською), що
задовольняє актуальні потреби сучасності. Це також активує чуття мови, мовну
інтуїцію, а також сприяє подоланню лінгвістичного та психологічного бар’єрів.
Кожний модуль містить завдання, що вони активують усі види мовної діяльності:
читання, писемне мовлення, говоріння, аудіювання, комунікацію, врахування інтенції.
В цьому втілюється принцип інтенційності як категорії, що з’єднує мислення та
мовлення. Це має сприяти формуванню усвідомленого ставлення студента не тільки до
вивчення мови, а й в цілому до його функціонування в складних умовах ІКП. З цією
метою у преамбулах до модулів подано досконале роз’яснення щодо виконання
кожного завдання, які інтенції тут реалізуються, які навички та уміння тренуються.
Комунікаційність як екзистенційна категорія КІМ втілюється у принципи подання у
посібнику лексико-граматичного матеріалу в аспекті комунікаційної діяльності. Також
у підручниках превалюють вправи та завдання на формування навичок спілкування у
різних ситуаціях з різноманітної тематики. Причому пропонуються усі види
комунікації: усної-писемної, монологічної-діалогічної-полілогічної, усвідомленої,
професійної, побутової тощо. Репрезентовані трансформаційні вправи, що
передбачають розвиток уміння будь-який текст представити як різні види комунікації.
Висновки. Отже, пильно проаналізувавши параметри КІМ як НБЕО, ми
визначили конкретні принципи їх реалізації у навчальному посібнику «Тренінг
іноземних студентів щодо підготовки до тестування та модулів з дисциплін
«Українська мова як іноземна» та «Мова професійного навчання». Перспектива
подальших досліджень – створення комплексної методологічної бази КІМ як НБЕО.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ У ПРОЦЕСІ
ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій має забезпечити
удосконалення навчально-виховного процесу навчання іноземних студентів та
підвищити якість їх навчання. У зв’язку з цим відбуваються істотні зміни у процесі
викладання фахових дисциплін, зокрема, цей процес відзначається на сучасному
підході до навчання української мови. Отже, одним із засобів для вирішення освітніх та
навчальних завдань у навчально-виховному процесі з української мови є використання
інтерактивного мультимедійного програмно-технологічного комплексу на основі
технології SMART Board, який частіше називають «інтерактивна дошка».
Безперечно, особливі переваги інтерактивна дошка має для навчання іноземним
мовам (української /російської для іноземців). Заздалегідь підготовлений та підібраний
навчальний матеріал (тексти, різноманітні вправи, графічний матеріал, аудіо- і
відеоматеріали) при використанні його у поєднанні з інтерактивною дошкою слугує
якісним базисом для введення або активізації матеріалу занять, повторення і
закріплення мовних моделей та граматичних структур, вдосконалення мовленнєвих
умінь і навичок з української мови.
Використання інтерактивної дошки надає можливість комплексної та логічної
подачі навчального матеріалу при вивченні різноманітних мовних аспектів,
удосконаленню іншомовних знань, умінь, навичок. Дошка також може бути
використана для презентації країнознавчого матеріалу (культури та історії України) та
стати корисним помічником у формуванні різних мовних і мовленнєвих компетенцій.
Зазначимо також, що інтерактивна дошка може бути використана на різних
етапах навчання та для навчання різних аспектів мови: мовленнєвої зарядки, введення й
відпрацювання нових лексичних одиниць, активізації граматичного матеріалу тощо [1].
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Також інтерактивна дошка слугує для навчання різних видів мовленнєвої
діяльності або під час навчання студентів читанню українською мовою. При
удосконаленні аудіювання корисними буде аудіозапис, зроблений носіями мови, та
вправи до них. Все вищезазначене полегшує процес сприйняття і розуміння української
мови і дає більше можливостей для роботи з фрагментами аудіо- чи відеоматеріалу.
Так, поєднання зручного інтерфейсу програмного забезпечення, ігрова форма
заняття, – все це допомагає зацікавити студента і домогтися певних позитивних
результатів при навчанні української мови.
Отже, до переваг використання інтерактивної дошки у навчально-виховному
процесі можна віднести наступні:
•
можливість збільшення кількості наочного матеріалу на заняттях,
(використання ілюстративного чи графічного матеріалу, таблиці чи текстового файлу
тощо).
•
можливість швидкого адаптування інтерактивного навчального матеріалу
під конкретні завдання чи конкретний колектив, враховуючи вікові та індивідуальні
особливості студентів;
•
можливість «редагування» власних дій на полі інтерактивної дошки
(копіювання чи вставка навчального матеріалу, відміна останніх дій і т.д.), що в значній
мірі сприяє розвитку впевненості студентів, спонукає їх до самомобілізації та
самопрояву;
•
можливість більш продуктивного засвоєння студентами навчального
матеріалу та вдалого формування і розвитку ряду компетенцій при навчанні української
мови завдяки візуалізації навчальних об’єктів, що сприяє їх максимально швидкому
сприйняттю й упізнаванню;
•
можливість продуктивного поєднання різнохарактерного навчального
матеріалу, наприклад: тексту і аудіоматеріалу, графічної інформації (ілюстрацій чи
анімації) та аудіосупроводу, тощо; або співвіднесення певного завдання з необхідною
графічною чи іншою інформацією;
•
можливість групової творчої співпраці колективу, що сприяє активізації
діяльності на занятті як окремого студента, так і колективу в цілому.
Отже, вважаємо, що інтерактивна дошка – це ефективний мультимедійний засіб,
його розумне використання викладачем сприяє значному підвищенню продуктивності
та якості навчання студентів-іноземців української мови, допомагає побудувати
змістовне та привабливе для сучасного студента заняття, підвищує рівень
вмотивованості до вивчення мови тощо. Інтерактивну дошку можна використовувати
під час проведення академічних занять та позааудиторних заходів зі студентами [2].
Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна з упевненістю
стверджувати, що інтерактивна дошка, при розумному підході до роботи з нею, може
послугувати корисним засобом та стати необхідним помічником у процесі навчання
української мови, а отже якісно підвищити ефективність навчально-виховного процесу.
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ІННОВАТИКА У ВИКЛАДАННІ МОВИ ІНОЗЕМНИМ
СТУДЕНТАМ
(З ДОСВІДУ КАФЕДРИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДМУ)
Сучасний рівень розвитку суспільства вимагає від системи освіти підготовки
висококваліфікованих фахівців будь-якої галузі, медичної зокрема, отже висуваються
нові вимоги до якості освітнього процесу, а також до кожного окремого викладача.
Сьогодні викладач закладу вищої освіти – це не лише транслятор інформації, але й
тьютор, консультант, тренер, фасилітатор тощо. Така переорієнтація ролі викладача
вимагає від нього постійного самовдосконалення з метою вдосконалення власне
процесу навчання студентів, володіння сучасними освітніми технологіями та
використання в процесі професійної підготовки інтерактивних електронних ресурсів,
найбільш поширеними серед яких є інформаційно-комунікаційні, інформаційнокомп’ютерні.
Суттєвою перевагою таких технологій є те, що вони здатні активізувати
діяльність та пошукову роботу студентів на занятті, стимулювати їхній пізнавальний
інтерес, підсилити вмотивованість до навчання, а також дають можливість викладачу
збільшити обсяг матеріалу, що презентується. Основною відмінністю вправ і завдань
інтерактивних від звичайних полягає у тому, що спрямовані вони як на закріплення вже
пройденого матеріалу, так і на вивчення нового.
Володіючи досвідом оперування комп’ютером та створення інтерактивних
вправ, використовуючи програмне забезпечення, викладач здатен підготувати якісне,
нестандартне, креативне заняття, максимально залучити студентів до сумісної
діяльності, привернути їхню увагу і при цьому забезпечити повною мірою реалізацію
індивідуально-дифіренційованого та особистісного підходів. Окрім того, застосовувати
такі вправи та завдання доречно не лише на аудиторному занятті, але й у
дистанційному режимі, як елемент самостійної роботи, оскільки завдяки мережі
Інтернет можливо створити віртуальні кабінети студентів, налаштувати відправку
завдань і отримати зворотній зв’язок.
Найпростіші онлайн-сервіси – віртуальні дошки (Classroomscreen.com, Twiddla,
Padlet) та найпопулярніший сервіс конструювання інтерактивних вправ та завдань –
Learningapps.com вже неодноразово висвітлювалися [1]. Проте з кожним роком
з’являється ще більше і більше нових «родзинок» у вільному доступі. Пропонуємо
декілька найкорисніших, які використовує кафедра мовної підготовки Запорізького
державного медичного університету під час навчання мови іноземних студентів. Серед
них: WEBPEN (тренажер з правопису української мови), Liveworksheets (інтерактивні
робочі листи), Quizlet (генератор флеш-карток), Wordlearner (дидактичні вправи та
завдання), Оnlinetestpad.com (конструктор тестів).
Тренажер з правопису української мови WEBPEN (https://webpen.com.ua).
Означений тренажер поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє
засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню навичок правопису.
Навчальний контент
зручно структурований та постійно оновлюється новими
завданнями, а також додатково містить різноманітну пізнавальну інформацію.
Інтерфейс тренажеру дуже простий та інтуїтивно зрозумілий. Усі навчальні завдання
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об'єднані в блоки. Завдання у блоках можуть бути об'єднані спільною темою чи
згенеровані в рандомному порядку. Студент обирає завдання і виконує його. Якщо
відповідь правильна, у верхньому правому кутку картки з'являється відповідна
позначка, у разі помилкової відповіді буде показане застереження і відкриється
початковий текст завдання. Якщо виникають труднощі у виконанні, можна
скористатися підказкою чи перевірити правила українського правопису. Виконання
завдань не обмежується кількістю спроб, що дає змогу відкоригувати відповіді.
Одним з трендів у навчанні є створення робочих листів, а з потенціалом
сучасних технологій, такі листи можна зробити кольоровими, захоплюючими та
цікавими.
Допоможе
в
цьому,
наприклад,
веб-сервіс
Liveworksheets
(https://www.liveworksheets.com), який дозволяє робочі матеріали, створені в форматах
docx , pdf, jpg і png, перетворити в інтерактивний матеріал для самоперевірки. Окрім
того, можна створювати робочі листи, які містять не один, а декілька типів вправ.
За допомогою Liveworksheets можна створити наступні типи завдань: додавання
текстових полів для введення тексту; простий вибір правильної відповіді; вікторина з
вибором правильної відповіді; зіставлення; завдання на прослуховування; завдання на
вимову; робота з mp3 файлами; робота з відео з YouTube. Сервіс має навчальні
інструкції з відео щодо кожного завдання, що полегшує його опанування.
WordLearner (http://www.wordlearner.com) – онлайн-сервіс для створення
дидактичних матеріалів (робочих листів, головоломок, вправ, карток, кросвордів та
ігор). Для початку роботи необхідно зареєструватися (як студент або викладач).
Інтерфейс сервіс англійською, проте підтримує кирилицю. Є можливість створювати
групи, класи. Реєструвати студентів за групами і вести статистику роботи в конкретній
групі.
Quizlet (https://quizlet.com) – безкоштовний веб-сервіс, доступний як в режимі
онлайн, так і як мобільний додаток; своєрідний генератор карток. У Quizlet можна
створювати картки не лише з мови, а й з будь-яких предметів з використанням
візуальної, текстової та звукової опори. Картки можуть бути багатомовними. Режими
роботи з картками в Quizlet дозволяють ефективно заучувати нову лексику,
відтворювати вимову, переглядати переклад, тренувати адитивні навички тощо. В
підготовці завдань сервіс нескладний. Викладач має можливість редагувати існуючі
блоки й модулі згідно з власними потребами або створювати власні курси.
Для контролю набутих студентами знань у нагоді стане віртуальна платформа
OnlineTestPad (https://onlinetestpad.com.ua), завдяки якій можливо підготувати близько
15 різноманітних типів завдань (тести, опитування, логічні ігри, комплексні завдання,
кросворди тощо). Перевагою означеної платформи є те, що вона має зручний редактор
запитань, має гнучке налаштування, забезпечує різні способи доступу до завдань, а
також дозволяє віддаленим від аудиторії студентам брати участь в роботі групи,
надсилаючи відповіді електронною поштою, а також писати коментарі й запитання.
Підсумовуючи зазначене, можна виділити низку переваг використання онлайнсервісів у навчанні, а саме: активізація пізнавальної та пошукової діяльності студентів;
тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу; формування вмінь та навичок
самостійної роботи з різними джерелами інформації, здатності засвоювати і аналізувати
новий матеріал; контроль зі зворотним зв'язком та діагностикою помилок; підсилення
мотивації до навчання.
Література:
1. Рагріна Ж.М. Сучасні онлайн-сервіси як засіб інтенсифікації мовної підготовки
іноземних студентів у закладах вищої освіти // Матеріали міжнародного науковометодичного семінару «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам». –
Харків (28.02.2019-01.03.2019). –ХНАДУ, 2019. – С. 183 – 185.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ
В ІНОЗЕМНІЙ АУДИТОРІЇ
Про міжкультурну комунікацію написано чимало. Питання поставало ще з
античних часів, коли намагались вирішувати політичні та торговельні інтенції й
проблеми. В світі існує багато правдивих історій та міфів щодо комунікативних колізій.
Так, маємо назву «кенгуру», що на мові австралійських аборигенів означало «я не
розумію» (хоча в останні часи досліджується й наполягається на іншій етимології
лексеми), численні приклади французьких слів, що почали вживатись після російськофранцузької війни 1812 року (як-то «шваль» у значенні непотреба, хоча у французькій
мові «cheval» – це «кінь»), або турецьке «buğday» (вимовляється: «богдай») означає
«пшениця». Щодо останнього, то не важко помітити схожість вислову «Бог дай» у
значенні побажання вдачі у східнослов′янских мовах. Можна провести паралель щодо
появи цієї назви в тюркських мовах. Але є й інші слова (наприклад «Бог»), що в
турецькій мові через деяку звукову трансформацію, означає образливе слово. На нашу
думку, таке трактування могло виникнути у зв’язку з релігійною неприязню
християнського ідола. Звісно, це історія, котра має своє минуле і пояснюється цим
минулим.
У наш час постають ті ж проблеми, що й раніше, однак, хочеться вірити, що
вирішуються вони більш толерантно й цивілізовано. Принаймні таких чинників
соціокультурні проблеми набувають у системі вищої освіти, оскільки являють собою
одну з найважливіших складових навчання іноземних студентів та слухачів.
Актуальність соціокультурних питань завжди буде на часі, оскільки наш світ містить
різноманіття державних устроїв, мов, ментальності, релігійних переконань, життєвих
уподобань, свободи вибору, нетерпимої заборони, екзистенційних розумінь тощо.
Тому не випадково під гаслом міжнародної комунікації 16-17 травня цього року
кафедрою мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова вперше за 48-річне існування кафедри
було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю
«Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної
комунікації». У обговоренні нагальних питань мовної підготовки іноземців у закладах
вищої освіти, зокрема питань соціокультурного навчання, взяло участь 140 науковців з
27 українських та 11 закордонних вишів, серед яких університети Києва, Одеси,
Харкова, Ізмаїла, Сум, Дніпра, Полтави, Запоріжжя, Івано-Франківська, Вінниці,
Львова, Мінська, Гродно (Білорусь), Твері, Бєлгорода, Санкт-Петербурга, Москви,
Казані (РФ), Хучжоу (КНР), Цетіньє (Чорногорія), Тирана (Албанія). У роботі
конференції взяли участь відомі вчені, доктори наук та професори: Ушакова Н.І.,
Онкович Г.В., Віват Г.І., Карпаш М.О., Рева-Лєвшакова Л.В., Наєнко М.К., Степанов
Є.М., Ярмоленко М.І., Когут О.В. та ін. Підсумком роботи став збірник наукових праць
«Міжнаціональна комунікація – полілог культур (актуальні питання навчання
іноземців)» [2]. Тематичний простір збірника розлогий, що свідчить про
«різноманітний характер роботи з іноземцями задля навчання, а також поширення
вітчизняної культури й порівняння з іншими культурами тих носіїв, котрі обрали іншу
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країну для отримання фахової освіти; розширення взаємодій різних народів та культур
підвищує питання про культурну неоднорідність й національну відмінність» [2, с. 6].
Варто згадати й одночасно видану із згаданим вище збірником колективну
монографію харківських колег: «Міжкультурна комунікація в університетському
освітньому просторі» [1]. Епіграфом до останньої взято вираз з «Білої книги з
міжкультурного діалогу "Жити разом у рівності і гідності"» (Страсбург, 2008 р.):
«Університет завдяки своїй універсальності ідеально підходить для розвитку відкритих
і широких поглядів на світ, що базуються на цінностях просвітництва. Таким чином,
університет має великий потенціал для формування «міжкультурних мислителів»,
здатних відігравати активну роль у житті суспільства» [1, с. 7]. Ці слова неабияк
відображають суть складової навчання в студентській іноземній аудиторії, а
спеціалістів з фаху викладання іноземної мови, зокрема української мови як
іноземної/російської мови як іноземної, підвищують до рівня «міжкультурних
мислителів».
З міжкультурною комунікацією пов’язаний й інший комунікативний вектор ‒
соціокультурна адаптація. Звісно, все, що знаходиться в колі культури, має широкий
обіг наукових розумінь, котрі пропонуються представниками тієї чи іншої галузі як
наукової, так і науково-освітянської. Мабуть тому питання соціокультурної адаптації
знаходить свій відбиток не тільки у культурологів, етнологів, антропологів, а й
соціологів, політологів, психологів, філологів та педагогів. Кожен із представників тієї
чи іншої галузі у своїх соціокультурних міркуваннях надають перевагу загальним
питанням соціалізації через посередництво адаптаційних компонентів, зокрема
адаптації освітянської. Фактори адаптації мають свої складнощі: ґрунтуючись на
показниках людської діяльності і життя, залежать не тільки від бажань суб’єкта, а й від
його особистого потенціалу. Можливості у кожного, хто увійшов у соціоадаптаційну
ситуацію різні. Варто звернути увагу на власні здібності і, навіть, на вікову належність.
Як би викладач не любив свою справу та віддано ставився до неї, маючи величезний
досвід роботи в іноземній аудиторії, або запроваджуючи інновації в методиці, все ж
потрібно подивитись правді в очі. Ця правда полягає у тому, що соціокультурна
адаптація через мовний аспект може потерпати неабияких складнощів, якщо суб’єкт
«методично проблемний». До проблемних відносимо тих, що вкрай повільно
сприймають матеріал. Звісно, ситуація стресова, коли суб’єкт спирається на власне
«хочу» і «мені потрібно», а в реалії не виходить швидко й ефективно оволодіти новими
знаннями. Тоді пропонується додатковий курс, та й він може бути не останнім. На
жаль, з непростою ситуацією суб’єкт (слухач/студент) має впоратись самостійно,
оскільки його навчання не передбачає надання психологічної допомоги. Така ж
ситуація складається й з нашою українською молоддю, котра обрала навчання
закордоном: адаптаційний стрес ‒ цілком особиста проблема. Хоча у вітчизняних
освітніх закладах психолого-педагогічну місію покладають на себе викладачі. Навіть
влаштування деяких вечорниць для більшого ознайомлення чи похід в музей, театр, на
прогулянку має позитивні наслідки перезавантаження на краще.
На наш погляд, соціокультурна складова навчання іноземців поділяється на
теоретичну і практичну частки загальної означеної єдиної складової Тобто:
соціокультурна складова = теорія + практика. За теорією ми досить стримано
розмірковуємо щодо соціокультурної адаптації у навчальному процесі. Позаяк у своїх
теоретичних міркуваннях наше пострадянське викладацьке коло зберігає
консервативне ставлення до навчання іноземців. Втім неправильності начебто й не
убачається, адже основними постулатами освітянських послуг є аксіоми щодо
взаєморозуміння, долання (мовних, релігійних, національних, культурних) перешкод,
демократична взаємодія, повага, ввічливість. Таку «класику» умов пропонує наш
пострадянський простір. Варто згадати й про поширення «неписаних» правил відносно
зовнішнього вигляду викладачів. Щоправда, зараз ми пом’якшено ставимося до
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власного вбрання, принаймні без надмірних упереджень, як це відбувалось ще
наприкінці минулого століття. Щодо практичної складової соціокультурного навчання,
то, як завжди, практика викриває низку проблем, які надає реальність. Ця низка
проблем полягає у особистому відношенні до соціокультурного взаєморозуміння. Через
те проблему суб’єктивного ставлення не відмінено, а тому маємо враховувати, що
теорія може поступитися практиці, а культурноосвітянські інтенції потерпіти поразку.
Маємо на увазі ситуацію міграційного характеру, коли українські заклади вищої освіти
використовуються як трамплін для подальшої міграції, або як країна-сховище від
військового обов’язку, чи як країна «дешевого» диплому тощо. Саме з такими
проблемами ми стикаємося і відверто маємо говорити про це. Адже наша вітчизняна
освіта утворюється на позиціях гідності. Тому, не зважаючи на міграційні проблеми
наших іноземців, ми все ж намагаємося донести те «вічне, добре, людяне», без чого, на
наш погляд, світ не може існувати.
Але й іноземні студенти можуть розширити наше розуміння «доброго, світлого,
чистого», заставити замислитись, а, можливо, й переоцінити власні переконання. Так,
наприклад, на пам'ять приходить студентка із Шотландії, котра під час вивчення теми
їжі/їдальні разом із студентами з Туреччини й Китаю, висловила власні вегетаріанські
думки щодо вживання м’яса, абсолютно заперечуючи вбивство тварин. Звісно, таке
ставлення до вживання м’ясних продуктів не переконало студентів з інших країн, але
викликало неабияку суперечку між різними світами. Але, як би ми не підтримували й
розділяли погляди студентки із Шотландії, вони лишаються утопічними для більшості
не тільки студентської аудиторії, а й взагалі. У зв’язку із такою ситуацією на практиці
маємо зробити висновок щодо уникання деяких тем у тих групах, до складу яких
входять студенти з різних континентів, як із різних світів, або принаймні скоротити
перелік продуктів, обираючи нейтральні назви: хліб, тістечка, овочі, фрукти, цитруси.
Навіть молочні продукти можуть викликати протиборче неприйняття.
Ще однією з проблемних можна вважати тему дня народження. Як відомо, в
турецькому середовищі, в арабських країнах, дата народження не відзначається і не є
важливим святом для суб’єкта та його родини. Хоча в останні часи у цих країнах дещо
експериментують із святкуванням дня народження і сприймається це як гра в
європейськість або як європейська гра. Окремо можна згадати й про тему сім’ї,
розповідь про яку вважається в деяких країнах некоректною, отже й не можливою.
Вкрай проблематичними лишаються комунікативні порозуміння на заняттях у
групах, контингент яких з однієї країни, але різних національностей. Маємо на увазі
студентів з Туреччини: турків і курдів. Тривалі внутрішні проблеми країни до цього
часу впливають на ставлення студентів один до одного. Хоча зовнішньої ментальної
різниці між цими етносами не спостерігається, а у порівнянні зі студентами з інших
країн, варто зазначити їхню комунікабельність, життєрадісність, товариськість і
зацікавленість.
Спостерігаючи певний час за іноземними студентами у процесі їхнього навчання
помічаються спільні риси загальнолюдського характеру, як-то: любов до батьків,
бажання власної щасливої долі, прагнення до особистого благополуччя, турбота про
здоров’я, хвилювання за соціально-політичний шлях країни. Усе згадане, має
загальнолюдське підґрунтя. Адже перераховане – це те, що об’єднує усі народи, а тому,
не зважаючи на велику історично-континентально-расово-релігійно-ментально-мовну
різницю, вибудувану людьми і світом, до якого вони належать, ми намагаємося
дізнатися один про одного, зацікавити власними традиціями, зрозуміти інші традиції і
разом подолати усі проблеми, що становлять соціокультурну складову в іноземній
студентській аудиторії.
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РЕФЕРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Сьогодні серед найголовніших компетентностей студента при вивченні
іноземної мови у будь-якому навчальному закладі та майбутнього фахівця у будь-якій
сфері є вміння працювати з літературою іноземною мовою, вміння аналізувати те, що
прочитано та робити висновки – тобто, вміти реферувати текст та працювати з
інформацією, яка міститься в цьому тексті.
Під навчальним текстом розуміємо текст, який виконує одночасно мотиваційні,
інформаційні, контролюючі функції. Такий текст має зосереджувати найбільш типові
для іноземної мови (англійської) особливості граматичного та словотворчого
характеру, основні лексичні одиниці, оволодіння якими допомагатиме студенту легко
читати і розуміти письмову мову, а також використовувати лексико-фразеологічний
запас при спілкуванні. Таким чином, якість засвоєння текстового матеріалу іноземною
мовою студентами безпосередньо впливає на якість навчання мови в цілому.
Не підлягає сумніву той факт, що якість засвоєння тексту прямо залежить від
його розуміння студентами. Розрізняють чотири типи розуміння тексту: 1) загальне
розуміння; 2) розуміння логічного стрижня, головної ідеї тексту; 3) розуміння окремих
фактів, важливих деталей тексту; 4) розуміння окремих слів, словосполучень.
Усі навчальні тексти, що використовуються в курсі викладання англійської
мови, ми можемо розділити на три групи: описові, оповідальні, пояснювальні. Для
пояснювальних текстів характерна єдина логічна лінія. Описові й оповідальні багаті
різними фактами, деталями. У першому випадку у студента виникає чітка установка на
розуміння, у другому на запам'ятовування тексту. Відповідно, визначення якості
засвоєння описового тексту не повинне ґрунтуватися на перевірці деталей і фактів,
тому що даний текст найчастіше містить лише загальну тему. Описові й оповідальні
тексти найчастіше використовуються як додаткові.
Засвоїти весь обсяг лексики для читання допомагають тексти, спроектовані з
орієнтуванням на майбутню спеціальність студента, а також комплекс текстових вправ
перед та після тексту, спрямованих на закріплення лексичного матеріалу. Комплекс
вправ дозволяє навчити студента орієнтуватися в змістовій структурі тексту (завдання
на знаходження частин тексту, де виділена основна думка, ставиться проблема,
робляться висновки; на скорочення тексту, передачу його основної думки, реферування
і т.п.), продуктивно мислити (завдання типу: «Знайдіть у тексті речення, що передає
основну думку», «По заголовку припустить, які проблеми піднімаються в тексті»,
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«Складіть план тексту і перекажіть його за планом», «Познайомтесь з текстом і
поділіть його на змістові частини» і т.п.).
Поглиблене читання передбачає стопроцентне розуміння інформації, що містить
текст. Головною метою ознайомлювального читання є розуміння лінії загального
змісту тексту. Читання-перегляд передбачає визначення головної мети та проблем, що
розглядаються в тексті.
Як один з важливіших етапів роботи над текстом можна зазначити укладання
реферату. Процес укладання реферату передбачає читання літератури за фахом та
подальше письмове оформлення сприйнятої інформації у вторинному тексті. Ця творча
робота з укладання писемного продукту проходить декілька етапів, які об'єднуються у
двох фазах при здійсненні навчальних дій: читання літератури за фахом та оформлення
сприйнятої інформації у вторинному письмовому тексті. Під час першої фази (читання)
відбувається сприйняття, розуміння та смислова переробка первинного тексту. Друга
фаза (письмо) включає перефразування, компресію первинного тексту, формування
власних висловлювань, використання цитат, реферування, коригування, редакцію та
презентацію вторинного тексту – реферату.
Отже, після сприйняття та смислової переробки автентичного тексту фахового
спрямування проходить його компресія і творча модифікація наукової інформації,
формуються і формулюються власні висловлювання студентів у письмовій формі.
Також студенти оволодівають знаннями щодо лінгвістичних та логіко-композиційних
особливостей автентичного фахового тексту, вчаться аналізувати характерні для
писемного мовлення кліше, словосполучення, пунктуаційні засоби і відповідні маркери
для когезії тексту. Вони повинні бути ознайомлені з лінгвістичними особливостями
наукового стилю, основними з яких є іменний характер викладу матеріалу, широке
використання у текстах пасивного стану і єдиних видо-часових форм, наявність
термінів та складних синтаксичних зворотів.
Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що
полягає в аналізі первинного документа, знаходженні найвагоміших у змістовому
відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків).
Реферування має на меті скоротити фізичний обсяг первинного документа за
збереження його основного смислового змісту, використовується у науковій,
видавничій, інформаційній та бібліографічній діяльності.
Студентам усіх напрямів вищої освіти навички реферування допомагають
опрацьовувати на якісному рівні та в значних обсягах науково-навчальну, науковопопулярну, суто наукову літературу за спеціальністю. Реферативне читання наукових
джерел за фахом є обов'язковим під час написання курсової, дипломної робіт.
Реферативне читання полягає в умінні узагальнити і на цій основі вилучати
найбільш істотну інформацію з тексту оригінала. В результаті реферативного читання
коротко викладається зміст оригінала. Попереднє загальне ознайомлення з первинним
документом (по заголовку, авторському або видавничому резюме, введенню в
поєднанні із збіглим переглядом тексту) дає можливість встановити актуальність теми,
значення даної роботи, наочність наукових висновків, корисність укладеної в
першоджерелі інформації, що дозволяє прийняти рішення про доцільності його
реферування.
Перший етап реферування – це попереднє вивчення джерела з метою визначення
його інформативності. Інформативність є узагальненою якісною характеристикою
документа. Вона залежить від ряду факторів, які можна поділити на дві групи: фактори,
що впливають на зміст повідомлення (семантичні), і фактори, що визначають
корисність цього повідомлення для даного споживача (прагматичні). Референт має
вирішити кілька завдань: визначити тематичну спрямованість тексту, а також зрозуміти
й осмислити документ у цілому. . При читанні тексту референт відзначає незрозумілі
думки, питання, проблеми, незнайомі терміни та імена.
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Робота з довідковою літературою – один з найважливіших етапів підготовки до
реферування. Вона дає можливість усунути неясності, що виникли у референта під час
читання тексту, скласти уявлення про автора реферованих джерел, місці цього
матеріалу в ряду публікацій даного автора і серед публікацій інших авторів на дану
тему. В ході цієї роботи референт з'ясовує значення незрозумілих термінів, виявляє
персоналії, згадує в тексті першоджерела імен. Крім того, залучення довідкової та
додаткової літератури дозволяє глибше осмислити укладену в першоджерелі
інформацію, оцінити новизну і релевантність його змісту.
Другий етап реферування починається з реферативного читання. На цьому етапі
референт здійснюює аналітичні операції з текстом (реферативний аналіз), а саме,
поділяє текст на окремі фрагменти. Завдання референта полягає в тому, щоб
відокремити найбільш повну інформацію, зрозуміти й осмислити кожен фрагмент, а
згодом вилучити неінформативні відомості, виявити найбільш цінну інформацію і
визначити спосіб її подання відповідно до цільового призначення реферату. Потім
текст має бути прочитаним ще раз.
Під час аналізу труднощів, з якими зіткнулися студенти під час створення
реферату іноземною мовою, помічено, що вони недостатньо орієнтуються в структурі
письмової роботи такого типу, тому необхідно роз'яснити особливості складових
частин реферату, його структурної організації.
Відомо, що традиційно реферат складається зі вступу, основної частини та
висновків. У вступі, який зазвичай становить одну десяту частину письмової роботи,
формулюється проблема та аргументується її актуальність, ставиться мета дослідження
та виділяються основні завдання, визначається структура роботи і в загальних рисах
окреслюються ключові питання, що будуть висвітлюватися в рефераті, вказуються
методи дослідження й прогнозуються очікувані результати.
Основна частина може складатися з двох або більше розділів, у яких логічно і
послідовно у формі викладу аналізується та розкривається суть досліджуваної
проблеми, наводяться статистичні дані (бажано у формі таблиць, діаграм тощо для
кращої візуалізації інформації), подаються погляди авторів першоджерел з можливим
коментуванням або порівнянням, наводяться цитати для більшої переконливості читача
реферату. В основній частині реферату проходить компресія одного або кількох
автентичних фахових текстів, їх творча модифікація, в результаті чого з'являється
новий текст із описом результатів певного наукового дослідження.
У висновках автор реферату робить узагальнення, акцентує увагу читача на
основних результатах, які вдалося викласти у скороченій формі. Завершує роботу
список використаної літератури, написання якого повинно відповідати встановленим
стандартам.
Пошук інформації та написання рефератів, їх оформлення та вдосконалення
може відбуватися у співробітництві з іншими учасниками навчального процесу, що
відповідає принципу інтерактивності. Принцип інтерактивності у процесі навчання
писемного мовлення через підготовку рефератів реалізується під час спільного з
іншими студентами редагування робіт, під час проведення взаємоперевірки і
взаємооцінювання написаного, а також коли студенти обмінюються думками щодо
якості готових рефератів. Взаємодія студентів між собою та між викладачем
відбувається не лише в процесі аудиторної роботи, а й позааудиторної завдяки
використанню можливостей телекомунікаційних засобів (скайп, електронна пошта), що
дозволяє отримати консультацію, обмінятися коментарями щодо вдосконалення
написаного. Таким чином, навчання студентів написанню рефератів з використанням
потенційних можливостей інтерактивних технологій дозволяє активізувати внутрішні
пізнавальні мотиви і творчі здібності студентів, розвиває їхні інтелектуальні якості,
налаштовує їх на організовану та систематичну роботу з читання спеціальної
літератури і її опрацювання.
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Як свідчить практика, написання рефератів на основі опрацювання іншомовної
літератури за фахом позитивно впливає на формування загальнонаукового світогляду
студентів і дозволяє їм накопичити певний професійний багаж знань зі спеціальності,
розширює діапазон можливостей щодо застосування вміння писемної комунікації та
задовольняє пізнавальні інтереси. Підготовлені студентами реферати дають змогу їм
засвоїти та зберігати у довготривалій пам'яті активний лексичний запас професійної
лексики. Окрім того, створення рефератів з їх подальшою презентацією є прикладом
співпраці студентів у проектах, що забезпечує інтерактивне формування іншомовної
комунікативної компетентності в процесі мовленнєвої взаємодії іноземною мовою.
Отже, важливість створення власних письмових робіт реферативного характеру
є безперечною перевагою, тому необхідно широко практикувати такий вид навчальної
діяльності студентів, щоб у майбутньому вони змогли правильно опрацювати важливу
професійну інформацію і використати її.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА: ЗНАЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭКСПРЕССИВНЫХ СЛОВОМОРФЕМ И
МОРФЕМОСЛОВ В ЯПОНСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Четкое представление о значении и функциях заключительных частиц в устной
японской речи дает ключ к пониманию особенностей процесса коммуникаций японцев,
а их освоение – возможность стать полноценным участником процесса коммуникации в
японской среде.
В устной речи нередки неполные предложения. Одного подлежащего
достаточно, чтобы сформировать суждение. Заключительные частицы (служебные
слова – коммуникаторы, экспрессоры – словоморфемы и морфемослова, завершающие
предложение и выражающие цель высказывания (повествование, вопрос, повеление,
восклицание) или придающие предложению особую эмоционально повышенную
экспрессивность) несут информацию о том, мужская речь или женская, каковы
возрастные категории говорящих, их социальный статус, степень дистанцированности
– близости собеседников, кто из собеседников уже в курсе темы разговора, а кто из
собеседников получает новую информацию.
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Рассмотрим значения и функции некоторых заключительных частиц в японском
предложении.
В процессе обучения японскому языку необходимо дать четкое представление
студентам о средствах выражения экспрессии, чтобы избежать трудности в восприятии
устной японской речи и межъязыковой интерференции.
Рассмотрим значения и функции некоторых заключительных частиц в японском
предложении.
НЭ
Разговор касается одного из собеседников, причем, то, о чем идет речь, известно
обоим. Когда одному из говорящих ничего не известно о собеседнике, например, его
адрес, количество братьев и сестер, что последний делал вчера, его намерения,
употребление НЭ неуместно.
а) <Во время знакомства> 私は貿易会社に勤めています。Я работаю в торговой
фирме.
б) <Глядя на пальто собеседника> きれいなコートですね。Какое красивое пальто.
с) <Встретив соседа> 今日はいい天気ですね。Хорошая сегодня погода, не так ли?
а: Собеседнику не известна частная информация о говорящем.
б: Речь идет об одном из собеседников, информация известна обоим.
с: Общеизвестная информация, доступна обоим собеседникам.
НЭ может использоваться для смягчения приказаний, распоряжений. Если
распоряжение отдается в демократичной форме с тем, чтобы исполнитель спокойно без
напряжения приступил к его выполнению. В ситуации, когда "не до этикета", и
приказание должно быть выполнено незамедлительно, НЭ неуместно.
а) これ、コピーしてきて、急いで。Срочно сделайте копии.
б) これ、コピーしてきて、急いでね。Сделайте, пожалуйста, копии срочно.
Ё
Когда мы хотим обратить внимание собеседника на вещи, которые он выпустил
из виду, сообщить ему некую полезную информацию, в конце предложения
употребляется Ё.
1. А: どの本がいいでしょうか？ Какую мне почитать книжку?
Б: この本が面白いですよ。 Вот эта очень интересная.
2. <Впереди идущему человеку> あ、何か落ちましたよ。Эй, Вы что-то уронили.
Ё может употребляться и в ситуации, когда говорящий не скрывает своего
раздражения по поводу обращенного к нему вопроса.
1. Муж: さあ、出かけよう。Ну, пойдем уже.
Жена: ちょっと待って。Подожди минутку.
<Спустя 10 минут>
1. Муж: もういいだろう、行くよ。Ну что, пойдем уже.
Жена: ちょっと待ってよ。気が短いんだから。Подожди, ты очень нетерпеливый.
НЭ или Ё
Ё может придавать словам говорящего оттенок "Я это знаю лучше тебя",
поэтому употреблять эту частицу необходимо с осторожностью. Если говорящий
считает, что лучше осведомлен его собеседник, Ё не употребляется.
1. А: 東京は、いいところですね。 Токио замечательное место, не так ли?
Б: 私も好きです。 Да, мне тоже нравится.
2. А: 東京は、いいところですよ。 Токио – прекрасное место!
Б: そうですか。一度行ってみたいと思っています。
Правда?
Мне
тоже
хотелось бы хоть раз там побывать.
ЁНЭ
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Ё – говорящий настаивает на своей правоте, НЭ – ищет поддержки со стороны
собеседника. ЁНЭ – говорящий считает, что он, само собой разумеется, прав и его
собеседник обязан с ним согласиться.
А: <Ища очки> 私、ゆうべ、めがね、ここに置いたよね。Я вечером здесь оставил
очки!
Б: そんなこと知らないよ。 Не знаю такого.
ДАРО / ДЭСЁ
Рассмотрим предложение из разговорной речи.
田中さんは昨日来たでしょ。Танака приехал вчера.
Если оно произносится с повышенной, как в вопросительном предложении,
интонацией, то ДЭСЁ подчеркивает убежденность в достоверности суждения.
Ямада: 鈴木、ゆき子さんのこと好きなんだろ。 Судзуки, тебе, похоже, нравится
Юкико.
Судзуки: いえ、そんなことないです。Нет, ничего подобного.
Понижение интонации демонстрирует давление на собеседника, навязывание
ему своего мнения.
Женщина: このカレー私が作ったの。おいしいでしょ。 Это карэ приготовила я,
должно быть вкусное.
Мужчина: うん、うまいね。Да, молодец.
ДАРО / ДЭСЁ или ЁНЭ
ЁНЭ – говорящий хочет убедить собеседника в тех вещах, о которых тот раньше
не задумывался.
А: 向こうのテーブルに座っている人洋服のセンスいいよね。Парень за тем столом
одет со вкусом.
Б: そうだね。Да, правда.
ДЭСЁ – говорящий свидетельствует о том, что ему хорошо известно.
А: あのときごちそうになったのは、すき焼きだったでしょ。Тогда нас угощали
сукияки.
Б: そう。Да.
ДЗЯ НАЙ (ДЗЯ НАЙ КА, ДЭ ВА НАЙ КА, ДЗЯ Н, ДЗЯ Н КА, ДЗЯ НАЙ
ДЕСУ КА, ДЕ ВА НАЙ ДЕСУ КА, ДЕ ВА АРИМАСЕН КА; КА – атрибут мужской
речи)
ДЗЯНАЙ с повышением интонации вносит оттенок в смысле русского "да это
же"
<Глядя на гладь пруда>
ねえ見て。あそこにいるの、あれ魚じゃない。 Ой, посмотри, да это же рыба!
ДЗЯ НАЙ с понижением интонации подчеркивает несогласие (возражение),
наличие иного мнения.
<Глядя на гладь пруда>
А: あれ草？Это водоросли?
Б: 何言ってるの。魚じゃない。 Да ну что ты, это же рыба.
ДЗЯ НАЙ и НО / Н ДЗЯ НАЙ
В утвердительном предложении ДЗЯ НАЙ произносится с повышением
интонации. НО присоединяется к глаголам и предикативным прилагательным, в случае
существительного и полупредикативного прилагательного может и не присоединяться.
ДЗЯ НАЙ, выражающее несогласие, сопровождается понижающейся
интонацией. К глаголам и предикативным прилагательным НО не присоединяется. К
существительным и полупредикативным прилагательным может присоединяться или
не присоединяться. Близко по значению к Ё.
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今、デパートはセールをやってるんじゃない  Сейчас
в
супермаркете
распродажа.
А: 計算、終わりました。Вот, закончил расчеты.
Б: この計算、間違ってるじゃないか。 直しておいて。Эти расчеты не верны.
ТТЭ
Утверждение со слов другого человека.
а) 田中さんは旅行に行かない。Танака не поедет в путешествие.
б) 田中さんは旅行に行かないって。Танака сказал, что не поедет в путешествие.
в) 田中さんは旅行に行かないんだって。Я слышал, что Танака не поедет в
путешествие.
а: Суждение говорящего о Танака.
б: Суждение на основании информации, полученной непосредственно от Танака.
в: Суждение на основании информации, полученной непосредственно от Танака или от
3-го лица.
К существительным и полупредикативным прилагательным обычно
присоединяют ДАТТЭ / НАН ДАТТЭ, а к глаголам и предикативным прилагательным –
ТТЭ / Н ДАТТЭ.
НА / НАА и ВА
НА / НАА употребляется и в женской, и в мужской речи. Используется, когда
говорящий обращается как-бы сам к себе.
а) 手が空いている人、いない？Тут есть кто-то свободный?
б) ここには手が空いている人、いないな？Интересно, есть тут кто-то свободный?
а: Это вопрос, который может задать и женщина, и мужчина.
б: Мужчина или женщина размышляет вслух.
Часто НА / НАА употребляется в предложениях, характеризующих впечатление
от увиденного. При этом для существительных и полупредикативных прилагательных
перед НА / НАА обязательно ДА. НАА в большей степени, чем НА передает чувство
удивления от увиденного, которое не скрывается говорящим. НА может использоваться
в мужской речи, когда необходимо в чем-то удостовериться, уточнить информацию.
明日の会議は九時からだな。Совещание завтра в девять?
海は広いな。いいなあ。Огромное море. Здорово!
ВА
Присоединяется к словарной форме глаголов и предикативным прилагательным.
В случае существительных и полупредикативных прилагательных перед ВА
добавляется ДА. Характерно для женской речи, поскольку утверждения,
волеизъявления, чувства передаются в смягченной форме. Считается чисто женской,
поэтому не популярно среди молодежи. Когда говорящий рассуждает вслух, в женской
речи употребляется ВА, в мужской НА.
この話、感動的だわ。Этот разговор очень волнительный.
サイレンが鳴ってる。また、火事のようだな（わ）。Звучит
сирена,
наверное,
пожар.
Заключительные частицы в вежливой речи
В вежливой речи НА меняется на НЭ, присоединяемое к сказуемому в вежливой
форме. ВА становится признаком жеманства.
Начальник: これは、田中さんが書いた原稿だな。Это что, рукопись Танака?
Подчиненный: そうです。Да.
Начальник: これは、田中さんが書いた原稿ですね。Это рукопись Танака? (вежливо)
В женской речи ДА не произносится. Обычно заключительные частицы
присоединяются непосредственно к существительному или следуют за ДА. При этом
женщина может употреблять ДА, когда она рассуждает вслух.
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1. Что-то понял, обнаружил для себя あ、地震だ。А, землетрясение.
2. Ощущения 今日は本当に忙しい日だ。Сегодня очень тяжелый день.
3. Понял, догадался あ、そうだ、牛乳を買わなきゃ。А, понял, нужно купить
молоко.
В этих трех ситуациях ДА на ДЭСУ не меняется.
КА обычно употребляют в своей речи мужчины и не употребляют женщины. В
вопросительных предложениях с вопросительным словом типа ИЦУ ИКУ? не
обязательно использовать КА даже в мужской речи. В вежливой речи КА может
употребляться как мужчинами, так и женщинами.
昼ご飯食べに行くけど、いっしょに行くか。Я иду обедать, не хотите ли
присоединиться? (реплика мужчины)
НО
НО выражает вопрос. Присоединяется непосредственно к форме на ТА, НАЙ,
У/РУ. В случае существительного и полупредикативного прилагательного НО меняется
на НА НО. Возможно употребление, как мужчинами, так и женщинами.
А: 田中さんは一年生なの？Танака, Вы первокурсник?
Б: そうよ。Да.
КА НА
Употребляется, когда говорящий рассуждает вслух. При этом проявляется
неуверенность говорящего.
1. А: かれ、経済学部？Он учится на экономическом факультете?
Б: いや、商学部だよ。Да нет, на коммерческом.
2. А: かれ、経済学部かな？Наверное, он учится на экономическом?
Б: いや、商学部だろう。Нет, наверное, на коммерческом.
В первом варианте – обычный вопрос, во втором – размышления вслух.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Забезпечення належної якості професійної підготовки випускника вищого
навчального закладу набуває все більшої актуальності з розвитком педагогічної науки
та у зв’язку з постійним оновленням методичного забезпечення навчального процесу.
Сучасні тенденції упроваджувати в освітній процес мультимедійні засоби, пов’язані з
бажаннями і можливостями розв’язувати більш ефективно традиційні і нові завдання,
що визначаються для викладачів.
Аналіз останніх публікацій дозволяє нам зрозуміти основні принципи
формування науково-методичного потенціалу для підвищення якості освіти через
організацію самостійної роботи у контексті особистісно-орієнтованого підходу та
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оцінки його ефективності. Ці ідеї ми знаходимо в наукових працях та публікаціях Н.
Волкової, І. Зимньої, Г. Китайгородської, О. Леонтьєва, Є. Пасова, І. Смоляннікової, І.
Ставицької, О. Тарнопольського та інших.
Метою нашої статті є аналіз традиційних та інноваційних методичних підходів,
що спрямовані на формування та розвиток умінь і навичок майбутнього спеціаліста.
Одним із основних питань концепції інформаційного суспільства у сфері освіти
є впровадження інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців.
Поняття «нова інформаційна технологія» пов’язане з розвитком перспективних
дидактичних засобів, до яких відносяться електронні мультимедійні засоби,
комп’ютери як аудіовізуальні засоби навчання та комп’ютерні мережі. Це дає додаткові
можливості для реалізації всіх компонентів комунікативної компетенції та формування
якостей професійно-компетентної особистості як мети навчання. Питання
використання мультимедійних технологій посідає одне із визначних місць у сучасному
навчанні. Так, І. Смольяннікова зазначає, що «сучасний фахівець у будь-якій галузі
повинен володіти навичками використання інформаційних та комунікаційних
технологій у професійному контексті» [1]. І. Ставицька виділяє декілька способів
застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі, серед яких: використання
електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій; розроблення ситуаційнорольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання
процесів і явищ; забезпечення дистанційної форми навчання; проведення
інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова систем контролю й перевірки знань
і умінь студентів (використання контролюючих програм-тестів); створення і підтримка
сайтів навчальних закладів; створення презентацій навчального матеріалу [2].
Принципи комп’ютеризованого навчання англійської мови передбачають:
алгоритмізацію формування навичок і вмінь відповідно до психологічних механізмів
формування способів діяльності; гнучке структурування й варіювання режимів
навчання і контролю; забезпечення продуктивності самостійної навчальної діяльності
за рахунок посилення самоконтролю за результатами навчання, проблемну постановку
завдань, формування індивідуального стилю когнітивної діяльності.
Використання інтерактивних технологій у навчанні – один із найбільш
ефективних способів формування комунікативної компетенції студентів, розвитку
навичок публічного виступу.
Серед таких технологій можна виділити дебати, дискусії, круглі столи,
конференції, рольові ігри. Їх мета – створення додаткових умов для розвитку
комунікативної компетенції студентів, формування навичок публічного виступу,
навичок діалогічного і монологічного мовлення студентів у процесі дискусій
іноземною мовою. У процесі дискусій також розвиваються здібності студентів до
самостійного вирішення творчих завдань. Вони навчаються вільно висловлювати свою
думку, управляти власними емоціями і співпрацювати з іншими людьми. Йде
колективне обговорення якого-небудь питання, проблеми, пропозицій, ідей. Завдання
викладача спонукати їх до самостійного аналізу ситуації, конструювання своїх знань,
засвоєння нових знань шляхом виявлення, обговорення, закріплення їх у процесі
дискусії. Володіння розмовною мовою досягається шляхом практичних тренувань у
мовному спілкуванні, комунікативної діяльності. Досліджуваний матеріал необхідно
наблизити до проблем повсякденного життя. Цікавим матеріалом для обговорення
можуть стати цитати.
Оскільки результатом навчання є формування навичок і вмінь користуватися
мовою як засобом спілкування, то головним є принцип комунікативної спрямованості.
Завдання викладача під час дискусії – направляти і допомагати процесу обміну
інформацією шляхом звернення до особистого досвіду учасників дискусії, підтримки і
заохочення їх активності, виявлення різноманіття точок зору.
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Пряме подання матеріалу, чіткі інструкції блокують розум студента й відучують
його самостійно мислити. Коли викладач повідомляє готову відповідь, студенти її вже
не будуть шукати, але й не знайдуть інші рішення, можливо – більш цікавіші і
креативні.
Для занять зі слабкими студентами сьогодні використовуються ігри, щоб
підтягнути їх навчальні результати, і ніхто тепер не ставить під сумнів ефективність
використання ігор у навчанні. Ігри дають нам можливість досягти високого рівня
мислення і засвоїти складну діяльність.
Для формування мовних умінь та навичок студентами приймати рішення
доцільно використовувати, на наш погляд, такі найпоширеніші форми ділової гри:
- “Roundtable” (колективна гра, направлена на вирішення спільної проблеми);
- “Scientific debate” (гра-діалог, у якій студенти – представники протилежних
сторін відстоюють свою думку);
- “Competition in small groups” (мотиваційна гра, яка спонукає студентів до
активності);
- “Brainstorm”(гра, яка розвиває критичне мислення);
- “Situation”(гра, яка розвиває вміння швидко реагувати та фантазувати);
- “Judicial sitting” (гра з розподіленням ролей та пошуком конструктивних
відповідей);
- “Training” (форма навчання із застосуванням різних видів роботи з
невеликою групою для вдосконалення навичок у процесі моделювання
ситуацій, які наближені до реальності);
- “Debriefing” (аналіз та обговорення результатів попередньої роботи;
структурування набутого досвіду; визначення та оцінювання власних
досягнень та поразок педагогом і студентами; планування подальшої
діяльності.);
- “Six thinking hat” за методом Едварда де Боно (гра, спрямована на
систематизацію мислення).
Відомо, що спілкування передбачає процес взаємодії між двома і більше
комунікантами, у результаті якого відбувається обмін інформацією, передача знань і
досвіду. Таким чином, для організації спілкування в навчанні англійської мови
використовують групову форму роботи.
Під груповою формою роботи ми розуміємо організовану навчальну спільну
діяльність студентів з метою вирішення певних завдань під керівництвом викладача,
який виступає в ролі модератора (помічник, який організовує і сприяє реалізації
активної роботи студентів).
Така групова комунікативна методика розглядає мову, як засіб спілкування,
інструмент для вираження своїх думок і цілей. І передбачає вивчення «живої» мови,
сучасної, активно застосовуваної.
Групова робота формує уміння мислити англійською мовою, а також правильне
ситуаційне використання мови.
Безперечно, правильність використання граматичних конструкцій залишається
важливим аспектом навчання, але не найголовнішим.
Робота в групах, де невимушена атмосфера занять, дає можливість зняти мовний
бар'єр – студенти більше не бояться говорити і робити помилки.
Використання групової форми роботи на заняттях іноземної мови передбачає
взаємодію в парах, в малих групах по три, чотири і п'ять чоловік.
Робота в парах використовується для реалізації діалогічної мови (інтерв'ю,
рольова гра); редагування перекладу; підготовка спільних презентацій та доповідей;
виконання вправ на формування граматичних та лексичних навичок з певної теми.
Парна робота характеризується ефективним обміном інформацією.
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Група з трьох, чотирьох і п'яти чоловік припускає участь у різних навчальних
проектах, а також рольових або ділових іграх. Необхідно відзначити, що група з трьох
студентів вважається стабільною, з чотирьох – характеризується швидким
знаходженням компромісних рішень, а з п'яти – дозволяє організувати ефективний
обмін інформацією.
Мета та принципи комунікативно-ситуативного навчання реалізуються в системі
вправ і комунікативних завдань, спрямованих на розвиток іншомовних комунікативних
умінь і навичок у студентів:
- завдання на інформаційну нерівність – e.g. Student А asks Student B questіons
to fіnd out mіssіng іnformatіon;
- проблемна ситуація – e.g. students explaіn whіch іtems they would lіke to take
wіth them when partіcіpatіng іn Survіval Exercіse and why;
- завдання на знаходження відповідностей / розходжень – e.g. Student А has a
pіcture, Student B also has a pіcture, but іt іs іncomplete; Student А helps Student
B complete the pіcture;
- питально-відповідні завдання – e.g. Student А fіnds out somethіng about
Student B' habіts, daіly routіne, etc.;
- рольові ігри – Student А works for an agency that helps students fіnd summer
jobs. Student B phones to the agency for more іnformatіon.
Розвиток комунікативних навичок і вмінь не представляється можливим без
знання мовної системи – лексичних одиниць, граматичних явищ, фонетичного
матеріалу і навичок володіння цими засобами. Тому в зміст комунікативноситуативного навчання іноземним мовам необхідно
включати знання мовного
матеріалу і навички успішного оперування ним.
Отже, використання усіх методів ефективно сприяє кращому вивченню
іноземної мови, а застосування мультимедійних технологій у процесі викладання
іноземних мов значно розширює та урізноманітнює програму вивчення іноземних мов
у ВНЗ; надає доступ до різноманітних автентичних матеріалів (комп’ютерне подання
мовного матеріалу на основі художньої літератури, статей, матеріалів інформаційних
сайтів; робота зі словником та ін.); зацікавлює студентів до вивчення іноземних мов;
розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм можливість працювати над
мовою у зручному для них темпі, сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання та
ефективному оволодінню іноземною мовою. Нові засоби навчання і нові інформаційні
технології вимагають високого ступеня підготовленості, навченості і готовності
викладачів застосовувати різні досягнення інформаційних технологій у процесі
навчання. Викладачам слід усвідомити, що без удосконалення і розширення своїх знань
і навичок у сфері використання інформаційних технологій вони можуть відстати від
своїх студентів і тим самим втратити авторитет викладача.
Навчання майбутніх фахівців засобами мультимедійних технологій передбачало
інтеграцію формування англомовних комунікативних та інформаційно-когнітивних
умінь на основі використання комплексно-інтегральної комп’ютерної навчальної
програми; забезпечення змістової і процесуальної єдності навчання інтеграцією
колективної і самостійної форм навчальної діяльності; інтегральну інтенсифікацію всіх
ланок навчального процесу; забезпечення збалансованого співвідношення свідомого
засвоєння навчального матеріалу й комунікативної орієнтованості навчального
процесу.
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GLIMPSES OF HISTORY OF EFL TEACHING IN TURKEY
In Turkey, the ofﬁcial language and the language of education is Turkish. However,
among the foreign languages offered in the education system, it is English that is currently the
only language taught as a compulsory subject at all levels of education; it has the status of a
Foreign Language (EFL), and German and French are offered as elective subjects in the
curriculum of some schools [1].
The beginning of English medium instruction and teaching English as a foreign
language in the Ottoman Empire began with the arrival of the American missionaries as early
as 1820. During the Tanzimat period the number of American missionary schools
considerably increased. In 1840, there were only 6 schools with 84 students; by 1870 – 233
schools and 5880 students. Although these schools had Armenian, Bulgarian, Greek, and
Jewish students initially, Turks began to be drawn to American schools because speaking
English resulted in good jobs. Another reason for the increasing popularity of these schools
among the Turks was the dissatisfaction of the people with the inefficient education offered in
Turkish mektep (school) [2, p. 41–42].
It is recognized that the ﬁrst institution teaching through the medium of English was
Robert College, an Anglo-American private secondary school founded in 1863 by Cyrus
Hamlinan, an American missionary, with the financial support of Mr. Robert, a philanthropist.
Cyrus Hamlinan came to Turkey in 1838 and started a seminary in Istanbul in 1840. Later, the
idea to start a Christian College emerged. Cyrus Hamlinan was said to be a person who “made
his bread from stone” [2, p. 44]: it was the quality of the bread which had been baked by
Cyrus Hamlin for the wounded British soldiers that drew Mr. Robert’s attention and led to
their acquaintance, out of which grew Robert College. Cyrus Hamlinan could live in Turkey
for 35 years and adapt to the environment he was in to make the best of it. His careful
observations about the Turks (“The Turks will better bear very vigorous treatment directly to
them, than about them.”; “The Ottoman Turks never, or very rarely, study foreign languages.
They pay too little regard to foreign opinions.” [ibid]) remain important until now. In fact, he
was the one whose approach reflected the later principles of ethnically oriented EFL training
system considering ethno-cultural peculiarities of the trainees the comprehensive study of
which gives the basis of private EFL teaching methods.
With the establishment of the Turkish Republic in 1923, modernization and
westernization movements brought closer connections with Europe and the USA, which
helped accelerate the spread of ELT in the country, and English gained precedence over other
foreign languages particularly French, which was previously preferred in diplomacy,
education, and art [1, p. 217–218].
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The 1950s marked the ﬁrst phase of the spread of English through schooling, and the
ﬁrst Anatolian high school offering a higher level of English language proﬁciency was open
in 1955.
During 1980s, English became very prominent, and the number of schools offering
English education increased (in 1987–1988, there were 193 English-medium secondary
schools (103 private, 90 state-owned); by the 2004–2005 school year, the number of private
secondary schools reached 650).
In accordance with 1997 Education Reform, duration of primary education increased
from the previous 5 to 8 years which stipulated the earlier English learning for Grade 4 and
Grade 5 students and shifted the introduction of EFL from secondary to primary schools in
order to provide a longer exposure to the foreign language [1, p. 220]. The objectives of
English curriculum were to raise pupils’ awareness of a foreign language, promote a positive
attitude towards English learning, increase pupils’ interest and motivation towards the English
language, etc.
A number of steps were taken to promote the English language teacher development
policy (seminars, training workshops, access courses, distance learning teacher education
programs).
At Turkish universities, there is a major requirement for researchers – to publish in
international journals in order to gain academic promotion. In addition to publications mainly
in English, Turkish academics are required to take centrally administered English tests [1, p.
219].
According to the latest education reforms, ELT curriculum highlights a
communicative view with corresponding structural items, illustrated with topics, functions,
sample tasks or projects; assessment of students’ skills is proposed to be made through
implementing portfolios claimed to be more congruent with the principles of the
communicative language teaching and focused on documenting a student’s language progress
and performance [1, p. 225].
Although the current infrastructure for ELT has been much improved in Turkey, there
are some challenges in ELT practice, and the efficacy of receiving a higher education in
English used as the primary medium of instruction is widely debated at the national level. As
a result of criticisms, some university departments preferred to deliver courses in Turkish on
the grounds that students find studying through the medium of English difficult. According to
one of the surveys, a vast majority of the students (67%) stated that they experienced
difficulties because of studying through the medium of English. The students mentioned three
major problems: instruction in English reduces their ability to understand general concepts
and leads to superficial learning; a feeling of being distanced from one’s own culture and
language because of studying through the medium of English; perceptions of their low level
of English in the academic environment [3, p. 677–678].
Historical facts of EFL teaching in Turkey and challenges in ELT practice have to be
undoubtedly taken into account when teaching English to Turkish students and use of English
as the primary medium of instruction.
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ
НАВЧАННЯ
Якісне оволодіння українською (російською) мовою як засобом отримання фаху
можливо тільки в тому випадку, якщо студенти активно оволодіють уміннями й
навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності – письмі, читанні, мовленні, аудіюванні.
Найпершим важливим етапом навчання й здобуття знань для іноземних
студентів, які приїжджають на Україну, стає підготовчий факультет. Але іноземці
виявляють слабку адаптацію до умов навчання, сильний стрес і психологічний
дискомфорт. Тому головними помічниками для приїжджих студентів у цей складний
для них період, які можуть допомогти їм подолати комунікативні проблеми,
невпевненість у собі й непристосованість до здобуття вищої освіти в іншомовному
середовищі, стають викладачі української (російської) мов, а також природничих
дисциплін. Окрім проведення навчальних занять в аудиторії, викладачі кафедри
гуманітарних наук НТУ «ХПІ» проводять активну позааудиторну роботу: разом з
іноземними студентами відвідують цікаві загальноуніверситетські заходи, музеї,
екскурсії по місту Харкову, розширюючи знання іноземних студентів про Україну.
Початковий етап вважається дуже важливим періодом навчання, тому що
іноземці засвоюють певні навички письма, читання, говоріння, слухання. Студенти
мають оволодіти фонетикою української (російської) мов і засвоїти мінімум граматики
й лексики, який дозволить їм спілкуватися в різних ситуаціях.
На початковому етапі навчання (української) російської мов іноземні студенти
знайомляться з фонетикою мови, з класифікацією звуків, нормами вимови голосних і
приголосних, різних звукосполучень, набувають артикуляційні навички. Для успішного
оволодіння мовою студентам потрібно розвивати слухо-вимовні навички, які лежать в
основі формування всіх видів мовленнєвої діяльності – говоріння, читання, письма,
аудіювання. Під час роботи з навчання вимови треба звернути увагу на завдання, які
направлені на розвиток слухо-вимовних навичок розуміння мовлення. Для того, щоб
відпрацювати правильну артикуляцію звука, слова й речення, можна використовувати
такі групи вправ у слуханні та відтворенні: 1) Слухання розвиває здатність сприймати й
розуміти мовлення: спочатку іноземці впізнають звуки, звукосполучення, потім –
інтонаційні конструкції та речення. 2)
Відтворення пов’язано зі слуханням:
прослухавши декілька разів зразок, іноземні студенти проговорюють його про себе.
Відтворення фонетичного явища може бути хоровим, а це зекономить час, створить
слухову наочність і ліквідує у студентів боязнь говорити. Задля відпрацювання вимови
також можна використовувати мовленнєві й тренувальні мовні вправи, спрямовані на
вироблення потрібної артикуляції. Такі вправи відпрацьовують вимову та читання
складів, знайомі й незнайомі слова, словосполучення та речення, короткі тексти.
Необхідно ураховувати, що робота над вимовою продовжується протягом усього
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періоду навчання, але залежно від етапу реалізуються різні цілі й змінюються форми
відпрацювання матеріалу.
Треба пам’ятати про акцентуаційну особливість, тому що ритміка чергувань
наголошених складів і ненаголошених є однією з важливих ознак, з якої ми починаємо
розрізнювати слова. Рухомий український (російський) наголос викликає значні
труднощі в іноземних студентів.
Одним із важливих видів мовленнєвої діяльністі іноземних студентів є читання.
Читаючи текст, студенти підготовчого факультету повторюють звуки, букви, слова та
граматику мови, запам’ятовують написання слів, значення словосполучень. Від уміння
іноземних студентів читати правильно й швидко залежать їх успіхи в навчанні, у
розвитку грамотності. На початковому етапі навчання іноземців важливим засобом
збільшення їх лексичного запасу й розвитку навичок їх усного мовлення є
систематичне домашнє читання студентів. Вважаємо доцільним під час роботи з
іноземними студентами щодо використання домашнього читання обговорювати
прочитане, навіть ускладнювати читання вправами та завданнями. Навчання читанню є
складний процес, що містить у собі техніку читання й розуміння прочитаного.
Вироблення навичок техніки читання пов’язане з читанням уголос. Навчаючи читанню
іноземців на підготовчому факультеті, використовуємо ознайомлювальне читання,
тобто про себе загального змісту тексту, а також вивчальне читання – читання про себе,
під час якого здійснюється повне розуміння тексту з наступним відтворенням
інформації (переказ).
Завдяки читанню, іноземні студенти отримують матеріал для формування
навичок і умінь у інших видах мовленнєвої діяльності. Успішне засвоєння лексикограматичного матеріалу, говоріння й письмо залежать від рівня сформованості навичок
читання.
Важливою умовою подальшого успішного навчання іноземних студентів у
вищому закладі освіти є оволодіння ними навичками письмового мовлення,
формування яких тісно пов’язано з говорінням.
На початковому етапі навчання письмове мовлення передбачає фіксацію усного
мовлення. Письмове мовлення більш розгорнуте, логічне, послідовне. У практиці
викладання мови на ранньому етапі іноземцям пропонуємо навчання на розмовній
основі з опорою на діалоги. Для розвитку письмового мовлення на початковому етапі
рекомендуємо різні типи завдань (заміна коротких відповідей повними; вправи, які
звернені до студента й передбачають повну відповідь на питання; записування
студентом змісту прослуханого діалогу із заміною прямого мовлення непрямим).
Різноманітні види завдань, пов’язані з побудовою монологічного висловлювання на
основі діалогу, допомагають опрацювати навички передачі думок у формі, характерній
письмовому мовленню. Під час мовної трансформації (перетворення інформації діалогу
у фрагмент листа, розгортання неповних речень у повні тощо) іноземні студенти
глибше усвідомлюють різницю усного й писемного мовлення та краще засвоюють
кожну з них. Також пропонуємо студентам створювати невеличкі письмові оповідання
про себе або своїх друзів по аналогії з прочитаним текстом. Можна запропонувати
виконати іноземцям завдання творчого характеру: дописати незакінчене оповідання,
переказ із елементами твору за прочитаним текстом. Ще можна запропонувати
студентам написати письмові висловлювання на теми, які вони вивчали: про себе, про
родину, про місто, про будинок тощо. Такі твори пишуть з опорою на читання й усну
роботу в аудиторії. При цьому розвиток письмового мовлення впливає на створення
усного мовлення й навпаки – розвиток усного мовлення стимулює писемне.
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЯПОНСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
Японский язык, согласно географической классификации, относится к так
называемому дальневосточному, или восточноазиатскому ареалу, в который, кроме
прочих, входят также китайский, корейский и вьетнамский языки. [1, с. 78] Все эти
четыре языка до конца 19 века объединяла иероглифическая письменность. Вместе с
тем, все эти языки, точнее каждый из них, согласно терминологии, принятой в
языкознании, является изолирующим языком. Изолирующие языки, как известно, – это
языки, не имеющие ни словообразования, ни словоизменения и выражают отношения
между словами либо путем их соположения, либо посредством служебных слов. Для
изолирующих языков характерна грамматическая значимость порядка слов.
Морфологический тип языка в определенной степени предопределяет и его
синтаксическую типологизацию. При изучении иностранного языка важно понимать
характер грамматического устройства предложения и владеть его основными
синтаксическими моделями. Синтаксическая типологизация языка строится с учетом
того, каким образом и с помощью каких средств синтаксический строй языка
представляет взаимоотношения структурно-смысловых компонентов предложения
(субъекта, предиката, объекта, атрибута, причины, следствия, цели, условия и так
далее). Если взять во внимание характер оформления основных синтаксических связей
– отношений между действием, действующим лицом и объектом действия, важные
признаки семантической и формальной структуры главных членов предложения, то
японский язык можно отнести к языкам номинативного типа, в которых предложение
основано на противопоставлении подлежащего (субъекта действия) и дополнения
(объекта действия). В номинативных языках различаются переходные и непереходные
глаголы, именительный и винительный падежи существительного, прямое и косвенное
дополнения. Синтаксическая типология языков разрабатывалась академиком И. И.
Мещаниновым и рядом других ученых.
Испанец Франциск Ксавье, член ордена иезуитов, первый католический
миссионер в Японии, проживший на японских островах с 1549 по 1551 год, назвал
японский язык «порождением дьявола». На самом деле смысл высказывания в
японском языке раскрывается только в самом конце фразы и заключен в сказуемом,
которое в предложении всегда занимает постпозицию. В связи с этим, по мнению
Ксавье, всегда остается возможность кардинально изменить вердикт, изменив лишь
финальную часть предложения. Действительно в японском предложении строго
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фиксированной является позиция сказуемого – в конце предложения- и определения –
перед определяемым. Так, например, смысл высказывания
あのラメン屋は人気… Это кафе рамен…
не станет понятным, пока не дослушаешь его до конца. А концовка может быть です,
ではありません, でした. Соответственно пользуется популярностью, не пользуется
популярной, было популярным.
Действительно, японский синтаксис имеет ряд особенностей, на которые стоит
обращать внимание при изучении японской грамматики с целью оптимизации процесса
усвоения японского языка во всех его аспектах и преодоления межъязыковой
интерференции.
Первое, на что стоит обратить внимание, по нашему мнению, это представление
о тематических и нетематических членах предложения.
Конструктивные составы подлежащего и сказуемого, а также группа
обстоятельства могут перестраиваться в тематический и атематический (рематический)
составы, в которых главными членами становятся члены, именуемые темемой и
предикатемой, причем темемой и предикатемой может стать любой конструктивный
компонент предложения, кроме независимого [2, с. 66]. Свою стройную теорию в
отношении темемы-предикатемы И.В. Головнин, выдающийся японовед 20 столетия,
иллюстрирует следующими примерами.
Темема – подлежащее
この本は 面白いです。 Эта книга интересная.
Темема – обстоятельство при атематическом подлежащем
この辺は雨が降ると道が悪くなります。В этих местах, если пройдут дожди, дороги
становятся непроезжими.
Темема – обстоятельство при тематическом подлежащем
日本では自動車は道の左側を走ります。В Японии автомобили едут по левой стороне
дороги.
Темема – дополнение
この子のせわは私がします。Ухаживать за этим ребенком буду я.
Темема – приакцидентное определение
よくは話せません。Хорошо не могу говорить.
Темема – присубстантивное определение
あの人はかみのけが長い。У него волосы длинные.
Темема – сказуемое
私が医者です。Врач – это я.
Предикатемой также могут служить различные компоненты предложения.
Предикатема – сказуемое
かれはしばしば外国を旅行する。Он часто ездит за границу.
Предикатема – дополнение
私が待っているのは手紙です。Жду я письма.
Предикатема – приакцидентное определение
東京へ行ったのは初めてです。В Токио ездил впервые.
Предикатема – присубстантивное определение
そのパンは私のです。Это ручка моя.
Предикатема – обстоятельство
私たちが公園ではやしさんに会ったのはきのうです。Мы встретили в парке
господина Хаяси вчера.
Предикатема – подлежащее
ペンを落としたのは私です。Ручку потерял я.
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Таким образом, в японском языке большинство актуально-речевых предложений
делятся на две смысловые группы - тематическую, представляющую исходный момент
высказывания, и нетематическую, содержащую новое (то, что раскрывает тему и
неизвестно из предыдущего контекста). Правило: любой член предложения, кроме
независимого, может быть тематическим или нетематическим. Тематический член
помещается в начале предложения и сопровождается сопоставительно-выделительной
частицей ВА.
Сказуемое становится тематическим при нетематическом подлежащем в форме
именительного падежа ГА.
Правило: признаком истинного подлежащего (в отличие от темемы) является
показатель именительного падежа ГА.
ペトレンコさんがその仕事をします。Петренко будет выполнять эту работу.
Правило: вопросительное местоимение в роли подлежащего всегда
сопровождается суффиксом ГА (а не частицей ВА), то есть стоит в именительном
падеже. だれが 来ましたか 。Кто пришел?
Правило: подлежащее определительного придаточного предложения с
глагольным сказуемым всегда рематическое и принимает форму именительного или
родительного падежей, то есть сопровождается суффиксами ГА или НО.
私が（の）住んでいる町はハリコフです。Город, в котором я живу, Харьков.
Особого внимания заслуживает вопрос синтаксической незаключительности. К
незаключительным глагольным словоформам, которым присуще общее свойство –
непредикативность, можно отнести вторую основу глагола, деепричастную форму на
ТЕ/ДЕ, глагольная форма на НАГАРА, аналитическая глагольная форма на ТЭ/ДЭ ВА,
форма на БА, ТАРА/ДАРА и другие.
野球もできれば、テニスもできる。Умею играть в бейсбол, в теннис тоже могу.
Важное правило касается оформления однородных членов предложения,
срединных сказуемых сложных предложений. Правило: только лишь конечное
сказуемое сложного предложения принимает заключительную форму; для оформления
однородных определений в японском не допустимо использование союзных слов.
赤いネクタイ をしめて、 上着を着ていない 人はだれですか。 Кто тот человек в
красном галстуке и без пиджака.
これは面白くていい本です。Эта книга интересная и хорошая.
При переводе мы используем союз, что соответствует синтаксической парадигме
русского языка.
Также стоит отметить, каким образом определяется модальность сложных
предложений с бессоюзной связью. Правило: время и модальность первого из
сочиненных предложений определяется по времени и модальной форме
заключительного сказуемого.
朝起きて、顔を洗って、コーヒーを飲んで家を出ます。Утром встаю, умываюсь,
пью кофе и выхожу из дому.
В данном примере незаключительные сказуемые в деепричастной форме на ТЕ/ДЕ
обозначают последовательные действия.
Правило: в японском предложении модальность (соотнесенность высказывания
с действительностью) определяется временем и наклонением конечного сказуемого.
Проиллюстрируем сказанное на примере временных придаточных со служебным
словом ТОКИ.
日本に来るとき、飛行機のなかでジャッキチェーチェンを見た。Когда
летел
в
Японию, в самолете видел Джеки Чана.
Сказуемое придаточного – в форме настояще-будущего времени, а сказуемое главного
– в форме прошедшего времени. Событие относится к прошлому (главное сказуемое в
прошедшем времени), действия главного и придаточного протекают параллельно.
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5年前、私が日本に来るとき、母はソウル空港で泣きました。Пять лет назад, когда
я летел в Японию, моя мама плакала в аэропорте Сеула.
Событие относится к прошлому (конечное сказуемое), действие главного
предшествовало действию придаточного.
日本に来るとき、 成田空港では初めて日本語を使った。Когда прилетел в Японию, в
аэропорту Нарита впервые попрактиковал свой японский.
Событие относится к прошлому. Действие придаточного предшествовало действию
главного.
По нашему мнению, вышеозначенные особенности японского синтаксиса,
обусловленные, в том числе и морфологической структурой японского языка, должны
быть четко осознаны иностранными студентами для комфортного погружения в
языковую атмосферу страны восходящего солнца.
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THE INFLUENCE OF COLLECTIVISTIC CULTURE TRAITS ON
INDIAN STUDENT’ SOCIALIZATION AND STUDYING PROCESS
Sociologists specify two types of world culture structures: individualistic and
collectivistic. Individualistic cultures are characterized by predominance of personal needs
and interests of an individual over the needs and interests of a group. In individualistic
cultures personal development and success are stressed. The Apple, Inc. slogan “Think
different” went viral at the beginning of the computer era and nowadays has extended to the
form “think different – be different”. Such cultural structure is presented in North America,
Western Europe and Australia.
On the other hand, collectivistic cultures make a great emphasis on the dominant role
of the group over the individual needs of a person. Every representative of such culture sees
himself as a part of his group and works for its sake. Collectivistic culture-bearers are aimed
at the maintaining and development of relationships within their group, putting the personal
desires and opinions aside.
They find it difficult to make contacts outside their social unit, whether it is a family,
or coworkers, or academic group. But within these units they have very strong and longlasting bonds. And though the emotional intimacy level in collectivistic culture is lower than
in individualistic, nevertheless the collectivistic culture-bearers find the stress-relieving
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communication in so-called implicit social support, which involves spending time with
supportive people without actually addressing the source of the stress. Countries that are
considered collectivistic include Japan, China, Korea, Venezuela, Guatemala, Indonesia,
Ecuador, Argentina, Brazil, and India.
For us, Ukrainian teachers, dealing with Indian students as the bearers of the
collectivistic culture demands certain awareness of the way they live and communicate, what
priorities they have, what problems may occur due to the cultural type differences.
In the learning process their collectivism plays very important role. Their academic
group, mostly monoethnic, becomes their new social group, “a family”, to which they stick
hard. They visit all the lessons together, almost never miss the classes. The same situation is
with non-educational events. They go to the cafes, cinemas and trade centers together. What is
more, they live together in the same hostels. It means that they keep their collectivistic culture
traditions and almost never make new connections with the representatives of other social and
cultural groups.
This makes the language learning process very difficult as Indians intentionally avoid
contacts with the local population, even in the inevitable everyday situations, such as talking
to the salesmen, to the public transport drivers and so on. They shy away the direct
communication with the target language bearers. They are very polite and always smiley, but
do all they can to avoid further contact. That is the result of their collectivism and the
necessity of being a part of their own group only. Other foreign students often say that it’s
almost impossible to make friends with Indian students, because they seem distant and don’t
let into their personal space. At the same time they seem to be very helpful, open and sincere.
The role of the teacher in such collectivistic cultures is way more different as in the
individualistic cultures. For the Indians a teacher is not only a profession, but a social role. On
one hand they show great respect to the teachers. On the other hand they can try to intrude
teacher’s personal boundaries, space and time by asking for individual educational help. For
example they may ask for extra classes on weekends or they can call or write the teacher at
the night time. They truly believe that by asking for such help they do a credit to the teacher.
While in individualistic cultures personal time, space and boundaries are inviolable. This kind
of violation can be perceived as disrespect. In these cases we can face a cultural
misunderstanding. Thus, such cultural peculiarities should be explained to the Indian students.
In such a way, the collectivistic cultural traits of Indian students influence greatly their
socialization and studying process abroad. They tend to keep to their communities and stick to
their cultural and traditional values, thus staying in some specific isolated environment. They
show worse level of adjustment to the new living conditions as, for example, Arabic students
do. Nevertheless, Indian students show good results in studying, as they are able to create a
productive working environment within their group.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ГЕОГРАФІЇ СЛУХАЧАМИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ
Застосування міжпредметних зв’язків на практичних заняттях з багатьох
навчальних дисциплін не є якимось новим, чи приорітетним напрямом планування
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навчальної діяльності у закладах вищої освіти. Та все ж, при вмілому виборі теми
заняття, раціонально розподіленому часі, тісній та плідній співпраці з викладачами
інших предметів може дати дуже гарний результат засвоєння студентами навчального
матеріалу. Серед багатьох принципів, котрі спрямовані на покращання процесу
засвоєння навчального матеріалу, важливе місце займає використання міжпредметних
зв’язків у процесі викладання. Це є важливим як для викладання різних навчальних
дисциплін як для контингенту вітчизняних студентів, так і для іноземних студентів (або
для слухачів підготовчого відділення).
Використання викладачами вищих навчальних закладів міжпредметних зв’язків
на подібних об’єднаних заняттях позитивно впливає на активізацію пізнавальної
діяльності слухачів підготовчого відділення, допомагає краще зрозуміти суть наукових
явищ,
сприяє зростанню сприйняттю мисленнєвої та мовленнєвої активності,
розширенню лексичного запасу, краще узагальнює знання з різних навчальних
дисциплін. Це надзвичайно позитивно як для викладацького досвіду, так і для
студентського сприйняття.
За допомогою всебічних міжпредметних зв’язків на новому якісному рівні
вирішуються поставлені завдання у навчанні, розвитку і виховання студентів,
закладається фундамент комплексного бачення і рішення складних проблем сучасності.
За таких умов узагальнений характер пізнавальної діяльності іноземних студентів
дозволяє поглиблено використовувати знання і вміння у практичних умовах. Реалізація
міжпредметних зв’язків виключає дублювання у вивченні матеріалу, дозволяє
економити дорогоцінний час та створює сприятливі умови для формування загальних
компетентностей, підвищує ефективність практичної складової навчальної діяльності.
На лекціях і практичних заняттях з «Економічної і соціальної географії світу»
добре прослідковується міжпредметний зв'язок з різними навчальними дисциплінами,
зокрема,
з фізикою, астрономією, біологією, політичною економією, історією,
російською мовою, російською літературою, хімією і т.і.
В ході індивідуальної роботи за темою «Вступний курс» слухачам підготовчого
відділення можна запропонувати для виразного читання вірш. Це є втіленням
практичного зразку застосування між предметних зв’язків між географією, російською
літературою та фізикою. На індивідуальній картці може бути такий текст:
,,…Внимательно прочитайте стихотворение
«Вот это сон» Виктора
Трошенкова. Значение новых для вас слов определите по толковому словарю.
Определите, о каком физическом явлении идет речь? Выберите из скобок правильный
ответ (радуга, шторм, засуха, свечение разреженных слоев воздуха под действием
протонов и электронов).
Первый раз приключилось такое.
Видно, Солнцем, проникся насквозь.
Мне с полярным сияньем цветное
Сновиденье увидеть пришлось.
То стремительным вихрем крученым,
То «короной», то снова «дугой»
С фиолетовым спектром,
зелёным простиралось оно надо мной.
Удержать бы такие мгновенья.
Но часы просыпаться велят.
Помню только жалел в сновиденье,
Что для съёмки не взял аппарат...».
Міжпредметні зв'язки географії та хімії можуть реалізовуватися під час
проведення практичних занять з тем «Добування залізної руди у світі», «Кольорова
металургія. Цикли виробництва», «Забруднення світових водних ресурсів». Зокрема,
слухачам підготовчого відділення фахівець-хімік зможе зрозуміліше пояснити, на
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прикладі навчальної презентації чи на картинках, чи відео, хіміко-технологічний
процес на одному із діючих заводів. Це ж саме стосується проблем забруднення води,
нераціонального використання тих чи інших корисних копалин.
При вивченні теми «Світові мінеральні ресурси», а конкретніше, при аналізі
таких аспектів як «Лісові ресурси», «Водні ресурси», «Проблема охорони
навколишнього середовища», «Екосистеми: ліси, степ, Кримські гори, Українські
Карпати, прісні водойми, моря, населені пункти» на конкретних прикладах фахівець з
галузі біологічних наук зможе швидко і зрозуміло пояснити чому ті чи інші види флори
і фауни знаходяться під охороною держави, і що буде як вони зникнуть. Натомість,
викладач географії може розповісти про успішний міжнародний досвід відновлення
природних екосистем. При вивченні теми «Народне господарство України», а
конкретніше при аналізі таких аспектів як «Рослинництво: продовольчі культури»,
«Рослинництво: непродовольчі культури», «Тваринництво. АПК» деталізувати
необхідну студентам інформацію, показати зразки найновіших сортів господарських
культур, показати їх кращі характеристики допоможе досвідчений викладач біології.
При вивченні теми «Народне господарство України», а конкретніше, при аналізі
економіко-географічного районування та економічні районів краще за все пояснити
студентам з точки зору хронологічного підходу про Закарпаття, Холмщину, Підляшшя,
Поділля, Буковину, Наддніпряншину, Полісся, Запоріжжя, Слобожанщину, Донбас.
Також цікавим фактом для слухачів підготовчого відділення буде й історична довідка
про заселення сучасної території та розвиток країни, про представників народностей,
що мешкали на її території у різний історичний період. Дізнавшись про історичні
особливості ведення господарської діяльності, слухачам простіше пояснити сучасні
напрямки ведення економіки тієї чи ін. країни. Загалом, вивчення економічного
розвитку будь-якої країни світу слід розпочинати з історико-географічних аспектів
заселення та господарського освоєння краю.
При вивченні теми «Народне господарство України», а конкретніше, при аналізі
загальної характеристики промисловості, вивченні закономірностей територіальної
організації
промисловості,
засвоєнні
поняття
«територіально-промислового
комплексу», аналізі факторів та умов розміщення підприємств, деталізації форм
організації виробництва, основних галузей промисловості України, основ ведення
сільське господарство краще за все може пояснити викладач економіки. Доцільним для
студентів буде застосування міжпредметного зв'язку з економікою при визначення
питомої ваги провідних галузей промисловості, розрахунку ВВП, ВНП різних держав
світу при вивченні теми «Політична карта світу» на практичних заняттях.
Використання в ході навчальної діяльності на практичних заняттях зі слухачами
підготовчого відділення графіків та діаграм, за допомогою яких ми можемо дізнатися
про кількість вирощеної картоплі, соняшнику, оливи, картоплі, цукрових буряків,
різних видів м'яса, молока дає можливість реалізації між предметних зв’язків географії
та креслення. Без цього зрозуміти суть ведення сучасного сільського господарства
досить складно.
Позитивними аспектами застосування між предметних зв'язків географії з
іншими предметами є пояснення взаємозв’язків фізичних явищ на Землі, у різних
регіонах світу, про закономірності їх розповсюдження в ін. науках;
Для ефективного впровадження міжпредметних зв’язків у навчально-виховний
процес на уроках географії треба дотримуватися таких правил: не слід вважати, що на
одному практичному занятті встановлювати зв’язки з усіма предметами; не
перенасичувати заняття інформацією, що іноді буває занадто деталізованою. В
результаті такої сумісної роботи, ретельно підготовленої та майстерно проведеної
різними фахівцями, знання слухачів підготовчого відділення стають міцнішими, вони
краще осмислюють новий матеріал, швидше запам’ятовують нову лексику, в
залежності від їх індивідуальних особливостей.
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Міжпредметні зв’язки реалізуються через зміст, методи навчання та різноманітні
форми організації навчальної діяльності. Робота над здійсненням міжпредметних
зв’язків не має обмежуватися лише лекціями або практичними заняттями, а стимулює
організацію та проведення в поза аудиторний час міжпредметних семінарів, екскурсій,
конференцій тощо.
На факультативних заняттях та у позааудиторній роботі доцільно поглиблювати
знання слухачів підготовчого відділення про види основних гірських порід і мінералів,
закономірності розвитку форм земної поверхні, детальніше вивчати населення, галузі
господарства, зокрема торгівлю, планування, більше уваги приділяти орієнтуванню і
роботі з різними картами, зніманню планів місцевості, елементарному польовому
дослідженню природного комплексу та його окремих компонентів, методиці
дослідження економічних об’єктів. Ця робота в основі своїй носить краєзнавчий
характер, і носить на меті викликати зацікавлення слухачів природою нашого краю,
видатними пам′ятками природи, культури,
Загалом, навчально-пізнавальне значення міжпредметних зв’язків географії
надзвичайно велике. І полягає воно в тому, що слухачі підготовчого відділення
вивчають на практичних заняттях географічні поняття, факти, предмети і явища з їх
особливостями на основі наукових обґрунтувань інших навчальних дисциплін, на
основі знань набутих раніше з інших предметів. Завдяки цьому сутність багатьох явищ
та предметів, що вивчаються, стає слухачам підготовчого відділення конкретнішою і
зрозумілішою. При цьому набуті знання з різних дисциплін стають глибшими і
міцнішими, набувають більшого прикладного значення і можливості швидкого
реального втілення. Щодо навчально-пізнавального значення, слід також додати, що
виховне значення міжпредметних зв’язків полягає в тому, що знання слухачів
підготовчого відділення після проведення таких об’єднаних занять являють собою не
окремі розірвані кільця, а велике взаємопов’язане коло. Завдяки таким взаємозв’язаним
знанням в слухачів підготовчого відділення правильно формується науковий світогляд,
котрий базується на твердих постулатах, у них розвиваються нові потреби та
створюється позитивна мотивація, що зумовлює їх практичну діяльність.
Література:
1.Горбенко А.М. Реализация межпредметных связей при изучении физики/ Горбенко
А.М. //Проблеми і преспективи підготовки іноземних студентів.- Х.: ХНАДУ, 6-7
жовтня 2016 р.- С.400-403.
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ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И
АКТУАЛИЗАЦИЯ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Личностное существование невозможно без коммуникации. Процесс общения
связан с обменом информацией и является основным способом жизнедеятельности
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человека в обществе. Современные условия выдвигают новые требования к молодым
специалистам: они должны уметь продуктивно общаться с другими людьми в социуме,
психологически
грамотно
обходиться
с
коллегами,
владеть
навыками
коммуникативной риторики и искусством публичного выступления, преодолевать
коммуникативные барьеры, располагать к себе собеседника, стремиться к достижению
эффективной коммуникации членов группы для достижения цели и т.д. [5]. В связи с
этим, рассмотрение проблемы общения в иностранной аудитории является актуальной.
Изучением обозначенной проблемы занимались специалисты различных
направлений гуманитарного знания − лингвисты, психологи, социологи, философы:
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.М. Бехтерев, М.М. Бахтин,
Х.Г. Гадамер, М.С. Каган и другие ученые. По утверждению М. Бахтина, само бытие
человека есть глубочайшее общение; быть – значит общаться [1]. Общение
предполагает диалогичность, в его основе заключено отношение к другому субъекту.
«Я, − пишет М. Бахтин, − становлюсь самим собою, только раскрывая себя для другого,
через другого, с помощью другого» [1, с. 312]. Необходимость самовыражения и
утверждения себя среди других создает условия для общения. К таким условиям,
прежде всего, следует отнести язык, образующий вербальный и невербальный способы
общения. Говорение и слушание – единый процесс, в котором полагает себя язык. В
процессе общения именно язык приводит к пониманию. Субъекты общения становятся
не только собеседниками, но и единомышленниками, когда один ставит себя на место
другого. «Язык есть та среда, – пишет Х.Г. Гадамер, – в которой происходит процесс
взаимного договаривания собеседников и обретается взаимопонимание» [2, с. 44]. Язык
как система знаков опосредует общение.
Вербальное общение включает в себя не только акты «говорения», но и
«неговорения», когда того требует ситуация: уметь слушать, хранить молчание или
уходить от спора, не разглашать тайну или конфиденциальную информацию.
Стратегией вербального общения А.С. Пушкин наделил своего любимого героя
Евгения Онегина, подчеркнув характерную для его времени культуру речения и
поведения, которые остаются актуальными и в наши дни:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка
С ученым видом знатока,
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбки дам
Огнем нежданных эпиграмм [цит. по: 4, с. 16].
Устойчивый интерес к процессу общения привел к появлению новых отраслей
знания – кинесики и проксемики. Кинесика связана с языком тела, то есть с
поведенческими проявлениями бессловесного общения между людьми. Общение на
языке тела предполагает знание культурных традиций, стереотипных ситуаций, в
которых оказываются люди. Проксемика подчеркивает важность личного и
общественного пространства в общении, восприятие территориальных зон в
отношениях между людьми. Как утверждает американский антрополог Э. Холл, многие
некорректности в общении, могущие привести к негативным явлениям, − ссорам,
конфликтам, недоразумениям, недопониманию, − связаны с тем, что люди не
учитывают закономерностей внешнего построения поведения вступающих в контакт
людей, их жизненного уклада и национальных традиций [4, с. 20]. Ученый уделяет
большое внимание общению представителей разных национальностей и культур,
подчеркивая, что знания о проксемическом поведении могут способствовать
взаимопониманию, дружбе и плодотворному сотрудничеству между народами.
Такой подход актуализируется в работе с иностранными студентами, которые
приезжают на учебу в Украину из разных стран и являются представителями разных
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культур. И задача преподавателей русского / украинского языка помочь им овладеть
знаниями, умениями, этикой общения и взаимодействия с другими людьми в
различных ситуациях, обучить их бытовому, профессиональному и деловому общению.
Четыре вида речевой деятельности – говорение, слушание, письмо, чтение – лежат в
основе процесса речевой коммуникации, поэтому от того, насколько у человека
сформированы навыки этих видов речевой деятельности, зависит успешность речевого
общения. Коммуникативные способности иностранных студентов необходимо
формировать, развивать и совершенствовать, уделяя должное внимание всем видам
речевой деятельности. Необходимо формировать навыки межличностного, группового
общения и навыки публичных выступлений. С этой целью на нашем факультете
проводятся внеаудиторные мероприятия (круглые столы, экскурсии, тематические
уроки, концерты и т.д.). А формированию навыков публичных выступлений наших
студентов способствует их ежегодное участие в международной конференции
«Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс», которая
проходит в НТУ «ХПИ». Ведущие преподаватели, которые руководят научной работой
студентов, оказывают им помощь в разработке интересующей их темы и подготовке
публичного выступления.
Организация общения студентов-иностранцев в высших учебных заведениях
Украины в новой для них языковой среде происходит благодаря учебникам по языкам
и общенаучным дисциплинам. В условиях межнациональной коммуникации особое
значение приобретает реализация страноведческого аспекта учебников, разработка
учебных материалов, способствующих социокультурной адаптации иностраных
студентов и восприятию ими культуры сраны изучаемого языка. Учебным пособием
такого рода является пособие «Об Украине – с любовью!» [3], созданное авторским
коллективом
преподавателей
кафедры
гуманитарных
наук,
неоднократно
апробированное и получившее положительные отзывы студентов и коллег из
зарубежья
(Австрия).
Структура
пособия
насыщена
грамматическим
и
страноведческим материалом, системой коммуникативных заданий, оптимальных
приемов, способствующих обучению иностраных студентов основным видам речевой
деятельности.
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Существуют различные виды и формы обучения русскому языку как
иностранному. Однако, как писал Г.В. Колшанский, «владение языком всегда должно
рассматриваться в плане способности участвовать в реальном общении, но не в плане
знания отдельных элементов».
Общение, безусловно, является важнейшим компонентом жизни, и обучение
диалогической речи, как форме социального общения, имеет огромное значение,
поскольку формирует у иностранных студентов коммуникативные умения.
Спонтанная диалогическая речь вызывает у учащегося, который не является
носителем языка, большие трудности, ведь ему в ограниченный период времени нужно
прослушать и понять реплику собеседника и одновременно подготовить реплику
ответную. Поэтому от учащегося требуется не только знание лексики и хорошая
подготовленность грамматического материала, но и автоматизация высказывания. А
это не представляется возможным без предварительного выполнения различного рода
подготовительных упражнений: имитативных, подстановочных, комбинационных,
трансформационных, цель которых – сформировать навык оперирования как лексикограмматическими единицами, так и целыми предложениями и подготовить учащегося к
самостоятельному высказыванию.
В имитативных упражнениях языковой материал формулируется либо в
правильной лексико-грамматической форме, либо дается в исходной реплике.
Учащийся наблюдает за образцом, воспроизводит его, отрабатывает произношение,
соотносит ситуацию с лексико-грамматическим оформлением, учится комбинировать
языковой материал. К подобным заданиям относятся упражнения типа «Слушай и
повторяй за преподавателем!» и другие. Например:
1. Прочитайте диалоги. Найдите в диалогах, как можно выразить просьбу.
А) - У меня сегодня экзамен, а я забыл дома свой словарь. У кого есть русско-арабский
словарь?
- У Абигейл.
- Абигейл, разреши мне взять на экзамен твой словарь.
Б) - Будь добр, помоги мне перенести книги в другую комнату.
- Извини, не могу: я опаздываю на работу.
- Что ж, на нет и суда нет. Ничего не поделаешь, придётся нести самому.
В подстановочных упражнениях учащийся должен составить предложения из
готовых частей с опорой на образец либо без него.
Пример 1. Что нужно сказать, если вы хотите уточнить, где учатся Саша и Таня?
Он
учится
в университете?
Она
работает
в школе?
Они
преподаёт
в академии?
Выполняя комбинационные упражнения, учащийся строит своё высказывание,
подбирая или добавляя измененные или неизмененные реплики.
Пример 1. Составьте диалог, подобрав реплики из правой колонки.
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1. – Ты давно вернулся в Харьков?
А) – Нет, с сестрой.
2. – Один?
Б) – Послезавтра.
3. – Будешь жить в общежитии?
В) – Нет, у друзей.
4. – Когда придёшь на занятие?
Г) – Вчера.
Пример 2. Скажите, что ваш друг делает то же самое.
Образец:
- Знаешь, Надин пишет стихи.
- Сами тоже пишет стихи.
Пример 3. Повторите, добавив, что вы это знаете или не знаете.
Образец: - Вы знаете, что Сами пишет стихи.
- Да, я знаю, что Сами пишет стихи. / Нет, я не знаю, что Сами пишет стихи.
Пример 4. Составьте предложения из данных слов.
Образец:
Я – проблема. → У меня есть проблема.
1. Он – собака. 2. Она – кошка. 3. Ты – виза. 4. Они – словарь. 5. Мы – идея.
Трансформационные упражнения учат трансформировать исходный материал,
вносить определенные лексико-грамматические изменения. Их цель – выработать
навык составления новой формы на основе заданной.
Пример 1. Уточните информацию.
Образец:
- Эйфелева башня находится в Харькове?
- Нет, в Париже.
Пример 2. Согласитесь с тем, что вам говорят.
Образец:
- Ты завтра пойдёшь в спортзал? - Пойду.
Пример 3. Ответьте на вопросы.
1. У Ахмеда есть брат и сестра. А у тебя? 2. Он учится на подготовительном
факультете. А ты?
Пример 4. Скажите эти предложения по-другому.
Образец:
Это Миша, а это его собака. → У Миши есть собака.
Пример 5. Измените начало диалога.
- Алло! Добрый вечер! Позовите, пожалуйста, Машу.
- Добрый вечер! Минуточку.
/Можно мне поговорить с Машей? Будьте добры, позовите Машу /
Обучение умениям говорения, развивающим диалогическую речь, является
целью речевых упражнений: респонсивных, ситуативных, инициативных, дискутивных,
игровых.
Респонсивные упражнения предполагают мотивированные ответы на вопросы в
пределах темы. Их цель – стимулировать ментальную активность, провоцировать на
развёрнутое высказывание. Респонсивные упражнения полезны для подготовки
учащихся к ведению беседы. Для их выполнения преподаватель предварительно
отрабатывает различные формулы, выражающие положительное или отрицательное
отношение к услышанному (Прекрасно! Отлично! Невероятно! Удивительно!...);
выражающие отношение к высказыванию (Я думаю…, по-моему…, по моему
мнению…); осуществляющие управление выдачей информации (Извините? Повторите,
пожалуйста…)
Пример 1. Утверждение → вопрос (ответная реплика выражает удивление, сомнение)
- Чтобы доехать до университета, мне нужен час.
- Ты живёшь так далеко?
Пример 2. Утверждение → утверждение (ответная реплика выражает подтверждение,
согласие)
- Зимой в Украине очень холодно.
- Да, действительно очень холодно.
Пример 3. Утверждение → отрицание (ответная реплика выражает несогласие, протест)
- В марте 30 дней.
- Неверно. В марте 31 день.
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Ситуативные упражнения коротко излагают ситуации, мотивируют учащегося,
побуждают к высказыванию. Немаловажно, чтобы на начальной стадии обучения
ситуация была конкретной.
Пример 1. Вы на приёме у врача. Он хочет знать, на что вы жалуетесь? Что вы ему
скажете?
Образец:
- Здравствуйте.
- Добрый день.
- На что вы жалуетесь?
- У меня болит желудок.
(голова, живот, спина, рука, горло, нога, шея, зуб…)
Пример 2. Прочитайте диалог. Постройте свой диалог на основе данной ситуации.
Ситуация: Вы встретили товарища, которого давно не видели. Вы слышали, что он
поступил в университет. Узнайте у него, где он учится.
- Я слышал, что ты учишься в университете? - Да, в университете.
- В каком университете ты учишься?
- В медицинском.
- На каком факультете?
- На стоматологическом.
Пример 3. Согласитесь с вашим товарищем.
Вашему товарищу трудно изучать иностранный язык. Согласитесь с ним.
- Как трудно изучать чужой язык!
- Я с тобой согласен. / Это так. / С этим трудно не согласиться. / Ты прав.
Пример 4. Дайте совет вашему товарищу.
Ситуация: Ваш товарищ плохо себя чувствует, но хочет пойти в университет на
занятия. Посоветуйте ему не делать того, что он хочет.
Пример 5. Примите участие в диалоге. Ответьте на реплики собеседника.
1) - Здравствуй, Анна! Познакомься. Это мой брат Андрей. Он студент
университета. Он давно хочет познакомиться с тобой. Расскажи ему о себе. - …
2) - Привет, Антон! Я вижу, у тебя хорошее настроение! Наверное, сдал экзамен?
Какой предмет ты сдавал? Что ты получил?
3) - Извините, вы не скажете, как доехать до центра? - …
4) - Виктор, у моего брата скоро день рождения. Я хочу купить ему подарок.
Посоветуй, пожалуйста, где можно купить хороший сувенир? - …
Пример 6. Составьте диалог в соответствии со следующими ситуациями:
- вы пришли в магазин, чтобы купить нужный вам словарь (покупатель – продавец);
- ваша группа собирается в театр, узнайте, когда, на какой балет вы идете…
При выборе условий для заданий преподавателю очень важно опираться на
естественные ситуации, связанные с повседневной жизнью и интересами учащихся.
Инициативные упражнения учат самостоятельно начинать разговор и
реагировать на слова собеседника, вырабатывают умение неподготовленного речевого
общения в пределах изученных форм и ситуации.
Пример 1. Работа в парах. Ответьте на вопрос и задайте контрвопрос.
- Вы любите читать детективы? – Не люблю. А вы любите?
Пример 2. Прервите своё высказывание для того, чтобы задать вопрос собеседнику.
- В фильме «Титаник» на меня большое впечатление произвела заключительная сцена.
А ты смотрел этот фильм? Он тебе понравился?
Пример 3. Узнайте у товарища по группе, какие фильмы он любит смотреть:
романтические, фильмы ужасов, боевики, фэнтези. Почему? Попросите
аргументировать.
Пример 4. Начните диалог.
1) У вас дома нет продуктов. Вы пришли в магазин, но не знаете, что сколько стоит.
Спросите продавца.
2) Вы с другом (подругой) долго гуляли по городу и проголодались. Вы увидели кафе,
вошли в него и сели за столик. К вам подошел официант. Закажите обед.
3) Вам нужны книги по специальности. Узнайте, где их можно купить.
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4) Вам нужно обменять валюту. Вы не знаете, где находится банк. Спросите у
прохожего.
Пример 5. Откажитесь от предложения и объясните причину по модели: - Извини,
сегодня я не могу пойти с тобой в клуб. У меня есть билет на футбол.
1) Вас приглашают в кино. А у вас уже есть билет в театр.
2) Вы должны ехать на тренировку, а у вас болит нога.
3) Вы должны были сдать свою работу в определенный срок, но не успели.
Дискутивные упражнения предполагают многосторонний, продолжительный
диалог.
Пример 1. Выберите одну из предлагаемых тем (например, «Нужно ли думать о
здоровье, когда ты молод?», «Любовь и учёба», «Предметы, изучаемые на курсе»…) и
проведите в группе дискуссию по ней. Но сначала подготовьтесь: сформулируйте свою
точку зрения на проблему, продумайте, какие вопросы вы зададите товарищам. Во
время дискуссии сформулируйте круг проблем, связанных с этой темой, обоснуйте
актуальность некоторых проблем; укажите на разный подход к теме; выскажите своё
отношение к теме; узнайте отношение товарищей; выскажите своё отношение к
взглядам товарищей; сделайте выводы; выразите согласие или несогласие с точкой
зрения товарищей.
В игровых упражнениях учащиеся выполняют различные социальнокоммуникативные роли, вживаясь в образ.
Пример 1. Ролевая игра «Знакомство» (установка: вы на конференции в другом городе,
в другой стране; на кинофестивале). Для игры:
Вариант 1. Придумайте себе русское имя, отчество, фамилию, профессию / + место
работы / где вы живете (страна, город); можно написать это на карточке и прикрепить
её к своему костюму.
Преподаватель знакомится с одним из студентов. Потом этот студент знакомится
со своим соседом слева и т.д.
Вариант 2. Вы студент. Вы француз (американец, марокканец…) Придумайте себе имя,
фамилию, в каком городе живете, где учитесь, на каком факультете, на каком курсе…
Пример 2. Ролевая игра «Конференция по теме «Система образования в разных
странах». Повторите лексику, связанную с темой; обсудите, о системе образования
каких стран будет идти речь; определите, кто по какой теме будет выступать; напишите
тезисы; повторите конструкции, необходимые для построения вопроса, выражения
точки зрения, согласия / несогласия и др. проведите конференцию; сформулируйте
сходства и отличия систем образования в разных странах.
Как и в случае с ситуативными упражнениями, ролевые игры, особенно на
начальном этапе, стоит «приближать» к жизни учащихся, используя для них такие
установки, как «вы находитесь в деканате (вам нужна справка), в библиотеке (вам
нужен учебник), на улице (не знаете, как найти необходимый вам объект, как
добраться до него), в транспорте, в поликлинике, в аптеке, в магазине, на рынке, в
банке, в кассе, в общежитии и др».
Как видно из вышесказанного, формирование у учащихся коммуникативных
навыков требует от преподавателя применения различных приёмов на начальном и
продвинутом этапах обучения русскому языку как иностранному. И при этом важную
роль играет создание ситуаций реального общения.
Литература:
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Сенс сучасної освіти виявляється у сформованості професійно-компетентного
фахівця, у максимальному розкритті творчого потенціалу кожної особистості у
сучасній соціокультурній ситуації. Особливу актуальність ці питання набувають у
процесі навчання іноземних студентів, оскільки однією з основних проблем сучасної
української вищої освіти є необхідність підвищення якості підготовки фахівців для
зарубіжних країн з метою набуття статусу конкурентоспроможності на ринку освітніх
послуг. Сучасні умови розвитку суспільства викликають необхідність нового бачення
завдань, структури та змісту вищої освіти, що неодмінно вносить корективи у
підготовку фахівця.
Педагогічна практика свідчить, що ефективності фахової
підготовки сприяє комфортність умов навчання, успішність засвоєння освітньої
програми, усвідомлення правильності професійного вибору та емоційно-психологічне
задоволення освітнім процесом в цілому. Особливістю фахової підготовки іноземних
студентів є те, що результативність цього процесу залежить від засвоєння мови країни
навчання як засобу спілкування. Тому, саме на заняттях з мовної підготовки має
закладатись таке ставлення іноземних студентів до фахової підготовки, яке
виражається в розумінні важливості і значущості вивчення мови країни навчання для
отримання майбутньої професії.
Мета статті: розглянути прийоми, що сприяють формуванню професійнокомпетентного іноземного фахівця.
Основна частина. Головною метою мовної підготовки іноземних студентів є
формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього фахівця, що дозволяє
використовувати мову як засіб професійного та міжособистісного спілкування.
Пізнавальна діяльність має специфічні цільові, змістові й процесуальні характеристики
і спрямована на реалізацію іноземними студентами своїх особистісних цілей, потреб і
можливостей в соціокультурній, суспільно-політичній та професійній галузях
спілкування. Виходячи з цього, активізація цієї діяльності є на сучасному етапі однією з
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актуальних методичних проблем фахової підготовки іноземних студентів. Так, студенти
мають усвідомити, що майбутня професійна реалізація вимагатиме від них, в першу
чергу, фахової компетентності, яка неможлива без їхньої активної пізнавальної
діяльності.
З метою активізації цієї діяльності на заняттях з мовної підготовки слід
організовувати опрацювання змісту професіограми майбутнього фахівця. Фахова
компетентність розглядається нами як характеристика, що відображує ділові та
особистісні якості фахівця, рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети
в професійній діяльності, а також моральну позицію фахівця [1]. Професійна
компетентність може розглядатися як сума професійних компетенцій і соціальної
поведінки (використання професійних знань, уміння працювати індивідуально і в групі,
уміння приймати рішення) [2]. Також необхідно визначити критерії професіоналізму:
● глибокі і міцні знання з одержаної спеціальності, вільне користування ними, їх
відповідність запитам практичної діяльності;
● уміння використовувати в практичній діяльності весь набутий багаж знань,
знаходити вихід у будь-якій ситуації, правильно оцінювати стан справ і приймати
адекватні рішення;
● упровадження в практику роботи нового, передового, знаходження шляхів
удосконалення системи роботи та наполегливість у необхідності рухатися до
досягнення поставленої мети;
● вміння створити мікроклімат у колективі, повага до кожного, знання й
дотримання правил етикету;
● вільне володіння однією або кількома іноземними мовами з метою
оперативного використання світового інформаційного матеріалу.
У процесі аналізу особистісних якостей та умінь, які є необхідними у
професійній діяльності, зосереджуємо увагу студентів на тому, що більшість із них
визначають зміст загальних професійних якостей людини, наприклад, уважність,
дисциплінованість, орієнтація на результат, відповідальність, самоорганізація,
самостійність, зосередженість, врівноваженість, посидючість та цілеспрямованість. В
якості висновків обговорюємо зі студентами загальні професійні компетенції
особистості.
Отже, випускник має опанувати базову програму дисциплін зі своєї
спеціальності, бути компетентним у освоєнні інформаційного простору; виявляти
активну життєву позицію, творче ставлення до своєї діяльності; мати уявлення про
права та обов'язки фахівця обраної спеціалізації для професійного самовизначення;
бути здатним брати на себе відповідальність у ставленні до своєї діяльності;
використовувати Інтернет–проекти; усвідомлювати необхідність знань та вмінь в
області здоров'я і здорового способу життя; знати іноземну мову і мати уявлення про
етикет, про культуру поведінки; володіти культурою писемного та усного мовлення,
грамотно викладати свої думки, вміти аргументовано представляти свою точку зору та
користуватися понятійним апаратом; знати процедури професійної діяльності і
професійного етикету; бути самокритичним [3].
Оскільки фахову компетентність розглядаємо як якість, яка є вкрай необхідною
для майбутніх фахівців, слід формувати у іноземних студентів особисті мотиви до
пізнавальної діяльності для оволодіння майбутньою професією саме на заняттях з
мовної підготовки. При цьому ураховуємо особливості зовнішніх і внутрішніх мотивів
фахової підготовки. Основою зовнішніх мотивів є стимуляція діяльності ззовні, тобто
за допомогою нагород, заохочення, покарання тощо, коли фактори стимуляції
поведінки знаходяться за межами особистісного «Я»: «навчаюсь, щоб потім багато
заробляти». Внутрішні мотиви збуджуються пізнавальним інтересом, пов’язаним із
певною діяльністю: «навчаюсь заради особистісного розвитку, пізнання нового,
розуміння особистої необхідності для суспільства тощо». Слід зазначити, що рівень
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матеріального винагородження є однією з причин, яка впливає на трудову мотивацію
людини. Для осіб із зовнішньою мотивацією даний фактор може мати визначне
значення у прийнятті рішення щодо роботи у певній сфері. Отже, нашим завданням у
процесі фахової підготовки є формування внутрішніх мотивів професійної
спрямованості майбутніх фахівців і знаходження способів перевтілення в позитивний
негативного зовнішнього мотиву. З цієї метою серед іноземних студентів необхідно
активно проводити роботу, що сприяє в адаптації на ринку праці: опрацювання
професіограми майбутнього фахівця та інформації, що розміщується на порталі
молодих фахівців. Результатом такої роботи стає переконання іноземного студента в
тому, що завдяки спрямованості на самостійну пізнавальну діяльність, він може
кар’єрно зростати і в результаті одержувати не лише задоволення від професійної
реалізації, а й матеріальне винагородження. Однак у процесі цієї профорієнтаційної
роботи слід зміщувати акцент саме на самовиховання професійних якостей, що
допомагають віднайти час на додаткові заняття, визначити пріоритети в особистих
професійних планах тощо, а також приділяли увагу загальним якостям особистості, що
заважають ій професійно реалізовуватись. До таких якостей належать: несамостійність,
лінь, некомунікабельність, відсутність ініціативи, пунктуальності, скромності, невміння
сконцентруватися, ефективно розпланувати робочий день. З цією метою можна
запропонувати іноземним студентам на заняттях з мовної підготовки заповнити анкетутест «Який ви студент», скласти програму самовиховання для підготовки до
майбутньої професійної діяльності за планом:
1. Перелік якостей, які слід розвивати у себе, щоб сформувати придатність до
майбутньої професії.
2. Перелік якостей, які важливо подолати для успіху в майбутній професійній
діяльності.
3. Вправи для тренування або, навпаки, ліквідації кожної якості.
4. Приблизний термін очікування успіху.
Після складання цієї програми, звертаємо увагу студентів на вправи для
професійного самовиховання: тренінги з формування потрібної якості або, навпаки, з
усунення шкідливих звичок за допомогою самопереконання та самонавіювання. Також
на занятті з мовної підготовки у процесі роботи над текстом «Професія і якості
особистості», пропонуємо студентам визначити якості, котрі має набути людина певної
професії. Тобто, на заняттях з мовної підготовки слід керуватися принципами впливу
на особистість з метою активізації у неї таких станів, які сприяють підтриманню
пізнавального інтересу: задоволення від отримання глибоких і міцних знань з
одержаної фахової підготовки, уміння користуватися ними, упроваджувати у практику
роботи нового, передового, знаходження шляхів удосконалення системи роботи тощо.
Отже, у результаті вживання засобів активізації пізнавальної діяльності на
заняттях з мовної підготовки: бесід щодо роз’яснень суті та важливості майбутньої
професії, опрацювання змісту професійної діяльності фахівців та загальних
професійних якостей людини, професіограми фахівця, аналізу видів професійних
компетенцій, критеріїв професіоналізму – вдається досягти усвідомленості іноземними
студентами особистих мотивів оволодіння професією, спрямування студентів на
досягнення внутрішньої мотивації, самостійності, стійкого інтересу до предметної
області, сформованості у них спрямованості на справу.
Активізації пізнавальної діяльності студентів також сприяє використання
інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що дозволяє забезпечувати
індивідуалізацію та диференціацію навчання у разі різнорівневої підготовки іноземних
студентів. Слід зазначити, що процес навчання відбувається найбільш ефективно за
умови надання іноземним студентам можливості вибору рівня складності завдання, що
забезпечує комфортність та результативність його навчання.
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Спостереження за іноземними студентами показало, що незважаючи на
проживання в чужій країні і навчання в українському університеті з викладанням
нерідною для них мовою, культурне середовище чужого міста, життя в одному з
українськими студентами гуртожитку, більшу частину часу вони спілкуються своєю
рідною мовою. Звичайно, цей факт негативно позначається на темпах і якості фахової
підготовки. Аналізуючи таку ситуацію дійшли висновку, що іноземцям важко
познайомитися з українськими студентами через психологічні бар’єри. Враховуючи це,
викладачі з мовної підготовки з метою допомоги студентам налагодити контакт,
можуть використовувати метод проектів. Під проектом розуміється самостійна
планована і реалізована іноземною мовою робота. Проектна навчальна діяльність
спрямована на посилення ролі студента в управлінні своєю навчально-пізнавальної
діяльністю. Зміст проектної діяльності орієнтований на актуалізацію і прояв творчих
потреб, інтересів і потенційних можливостей студентів, а варіативна побудова
проектної діяльності створює умови для реалізації суб'єктної позиції студента [4].
Спираючись на основні положення проектного методу, українські та іноземні студенти
можуть розробити проект «Знайомство». Основною метою цього проекту є
встановлення контактів іноземних студентів з представниками країни навчання. Такий
проект може бути реалізований в класі мультимедійних технологій, що додає йому
інтерактивності, та містити етапи:
● первісне знайомство – діалог українських та іноземних студентів. Питання
одне до одного готується заздалегідь за допомогою викладачів з мовної підготовки;
● розповідь про свого нового друга за планом;
● бесіда на тему «Моє особисте розуміння дружби»;
● заключний етап: «Мої враження». Студентам пропонується написати твір за
темою.
Важлива роль у організації проектної діяльності належить викладачеві, що
виступає в ролі консультанта з окремих питань, джерела додаткової інформації,
координатора дій студентів, арбітра у підведенні підсумків роботи.
Робота над проектом дозволяє здійснювати диференційований підхід до навчання,
підвищувати активність і самостійність студентів на основі самостійного вирішення
навчальних завдань, а значить сприяє підвищенню пізнавальної активності. Це ж
завдання виконує використання ділових (дидактичних) ігор. Гра є засобом активізації
мовленнєвої діяльності іноземних студентів. Це обумовлено тим, що у ході гри
створюються умови, які сприяють мимовільному засвоєнню матеріалу, що вивчається,
розвитку творчих здібностей та активності іноземних студентів. Крім того, незвичність
форми проведення занять, її нешаблонність, нестандартний характер сприяють
підтриманню інтересу до вивчення мови.
Ефективність використання гри на занятті позначається на якості взаємного
спілкування усіх учасників навчального процесу та мотивації мовленнєвої діяльності
іноземних студентів.
Зміст навчальних ігор у процесі фахової підготовки повинен відповідати змісту
мовної підготовки, визначатися професійною спрямованістю, враховувати пізнавальні
потреби та інтереси самого студента.
Засобом активізації пізнавальної діяльності є навчання іноземних студентів
правилам саморегуляції емоційних станів. Для вміння вибудовувати гармонійні
відносини з оточуючим середовищем з метою регуляції емоційно-вольової сфери, слід
пояснювати студентам, що виконуючи певні вправи, можна досягти гарної внутрішньої
емоційної стійкості, що виявляється в самостійності мислення і, отже, в можливості
швидше знаходити вихід в самих різних життєвих ситуаціях. Це вправи «Ритм», «Прості
твердження», «Розслаблення», «Почуття», «Мій портрет». Використання цих простих
вправ допомагає в ситуаціях, що викликають тривогу, невпевненість, пригніченість, а
значить мають позитивний емоційний вплив. Результатом таких заходів стає самостійно
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зроблений іноземними студентами висновок про неможливість досягти успіху ані в
житті, ані в професії без умінь емоційно-вольової саморегуляції життєдіяльності.
Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів може також
здійснюватися викладачем-мовником у межах спланованої виховної роботи. Особливо
важливим вважаємо акцентування уваги на зв’язку змісту заходів із вихованням у
іноземних студентів особистісних якостей, а також формуванням знань та умінь, які
мають визначну роль у професійній реалізації. Так, зокрема слід проводити конкурси
професійної спрямованості, у межах яких визначаються кращі за професійною
підготовкою іноземні студенти. Метою такого конкурсу є:
● підвищення професійного рівня іноземних студентів зі спеціальності;
● виявлення найбільш підготовлених студентів факультету;
● вдосконалення
єдиних
вимог
оцінки
фахової
підготовки
іноземних студентів.
Отже, упровадження у практику роботи зі студентами конкурсних виховних
заходів, крім досягнення загальної мети – професійної спрямованості майбутніх фахівців,
несе вагоме навантаження на процес формування фахової компетентності, оскільки
дозволяє студентам знаходити власне вирішення проблеми через регуляцію свої
життєдіяльності та відчути відповідальність за своє становлення.
З метою активізації пізнавальної діяльності можна пропонувати іноземним
студентам на заняттях з мовної підготовки програму самозабезпечення життєвогу успіху
згідно якої, щоб стати високорозвиненою особистістю, слід реалізовувати свій
професійний та життєвий вибір.
Іноземні студенти, роблячи разом з викладачем аналіз цієї програми, самостійно
доходять висновку, що:
● чим вищою є сформованість особистості людини, тим більше вірогідність ії
життєвого та професійного успіху;
● кожній людині слід займатися самоформуванням та самовдосконаленням:
самоосвітою, самонавчанням, самовихованням і саморозвитком;
● отримання вищої освіти ̶ величезна можливість підвищити якість своєї
життєвої та професійної реалізації.
Для активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів визначаємо
необхідним формувати рефлексивні вміння майбутніх іноземних фахівців, а також
уміння здійснювати самоаналіз та самокорекцію особистих ресурсів. При цьому
студенти мають навчитись усвідомлювати вимоги щодо рівня фахової підготовки з
боку викладачів, роботодавців, колег і спрямовувати власні зусилля на корекцію
ступеня власної фахової компетентності згідно цих вимог.
З метою активізації пізнавальної діяльності необхідно зацікавлювати іноземних
студентів проблемою фахової компетентності у процесі навчальних занять з мовної
підготовки, для чого слід проводити низку інформативних блоків, які містять відомості
про регуляцію своєї життєдіяльності; відповідальність за своє професійне становлення;
психофізичні властивості та можливості особистості до формування фахової
компетентності залежно від загальних та спеціальних здібностей; емоційно-вольову
сферу особистості та її роль у формуванні фахової компетентності.
Висновки. Найбільш складною проблемою формування професійнокомпетентного іноземного фахівця є його професійне навчання нерідною мовою, яке
має стати інструментом професійно-пізнавальної діяльності.
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РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
У СТУДЕНТОВ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Потребность в лидерстве называют потребностью более высокого порядка, а ее
возникновение является последствием удовлетворения других потребностей.
Лидерские качества выступают как одна из ведущих характеристик личности
современного человека.
Становление инновационной системы образования представляет собой
комплексный процесс, сочетающий модернизацию его методологического уровня с
мировоззренческой переориентацией образования, изменением самих схем
взаимодействия субъектов образовательного процесса и их отношения к объектам и
целям обучения.
Инновационные процессы в системе образования должны быть направлены на
развитие мотивационного и познавательного потенциала студентов и преподавателей,
ориентацию их на самостоятельное обучение и непрерывное образование,
формирование у них ответственности за качество и результаты их совместной работы.
Именно поэтому все усилия студента должны быть направлены на самоорганизацию и
стимулирование личностного развития. Предъявляются новые требования к культуре
учебного процесса в заведениях высшего образования и формированию личности
лидера у студента [2].
Существуют поведенческая и ситуационная теории лидерства. Согласно
поведенческому подходу, эффективность лидерства определяется манерой поведения
лидера. Ученые считают, что при авторитарном стиле лидер может добиться большего
результата деятельности группы, чем при либеральном и демократическом. В то же
время для такого типа лидерства характерны низкая мотивация подчиненных,
несформированность группового мышления, тревога и агрессивность в поведении
членов группы.
Ситуационная теория лидерства основывается на принципиальном отказе от
поиска единственно верного стиля лидерства и рассмотрении его в контексте условий,
в которых деятельность лидера протекает, и типа решаемых им задач [3, с. 82]. Авторы
ситуационной теории полагают, что ситуация играет большую роль в процессе
выдвижения лидера. Если социальная ситуация существования группы кардинально
меняется, то высока вероятность смены лидера.
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Теория лидерства как функции группы исходила из того, что феномен лидерства
есть результат внутригруппового развития, все члены группы в той или иной степени участники этого процесса. Лидер – это член группы с наибольшим статусом, который
последовательно придерживается норм и значимых ценностей группы. Теория
лидерства как функции ситуации - в настоящее время самая распространенная.
Лидерство – это не столько функция личности или группы, сколько результат сложного
и многопланового влияния различных факторов и ситуаций. Например, ребенок может
быть лидером среди друзей своего двора и «отвергаемым» в классе; преподаватель
может быть лидером в своем коллективе и «ведомым» в семье и т.д.
Заведения высшего образования должны представлять собой образовательную
среду, оказывающую влияние на развитие лидерских качеств у студентов. Лидерские
качества студента – это личностные качества, необходимые для его успешной
коммуникативной организаторской деятельности и создания положительной
атмосферы в своей студенческой группе (инициативность, уверенность,
общительность, чувство юмора, энтузиазм, интеллектуальность, порядочность, и др.).
На сегодняшний день выделяется 79 лидерских качеств.
Лидерские качества, заложенные еще в школьный период, формируются в
последующие периоды жизни. Особенно это актуально для студенческого периода.
Многие психологи и педагоги рассматривали проблему лидерства и считали, что на
формирование лидерских качеств существенно влияет как его социально
обусловленная деятельность, так и образовательная среда. В образовательной среде
заведений высшего образования субъектами процесса воспитания лидерства являются
преподаватели и студенты. Преподаватель, являясь лидером и взаимодействуя со
студентами, тем самым формирует у них стремление самим проявлять себя как лидера
в группе.
Сам термин «образование как процесс» понимается как специально
организованное взаимодействие педагогов и воспитанников в ходе реализации
содержания образования. Главными субъектами процесса воспитания лидерства в
образовании являются студенты и преподаватели. Каждый преподаватель должен быть
лидером. Взаимодействуя со студентами, преподаватель закрепляет у них отношение к
будущим лидерам и формирует их стремление проявить себя лидером [4; 5].
Образовательную среду понимают как систему влияний и условий формирования
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся
в социальном и пространственно-предметном окружении. Чтобы стать лидером, нужно
иметь соответствующий уровень культуры, образования, а также обладать сильным
характером и развитой мотивацией. На развитие лидерских способностей большое
влияние оказывает вовлечение студентов в общественную, внеаудиторную,
воспитательную деятельность, работу органов студенческого самоуправления и
социокультурную среду заведений высшего образования. Чтобы стать лидером
человек должен развиваться, работать над собой и достичь соответствующего
уровня культуры, образования и профессионализма.
В современном мире в условиях жесткой рыночной конкуренции необходимы
специалисты с организаторскими навыками, с высокоразвитыми интеллектуальными и
коммуникативными способностями. Поэтому заведения высшего образования должны
воспитывать человека профессионально компетентного, нравственно развитого,
конкурентоспособного, обладающего лидерским потенциалом, способного к
сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, готового самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, нести ответственность за судьбу страны.
Студент-лидер объединяет, направляет действия всей группы, которая, в свою очередь,
ожидает, принимает и поддерживает его действия. Студенты должны стремиться к
лидерству, быть самостоятельными и ответственными людьми. Первостепенными
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процессами развития лидерских качеств личности является самореализация
внутреннего потенциала человека.
Известно, что для того, чтобы стать лидером, необходимо развить в себе
определенный набор не только качеств, но и черт характера. Необходимые лидерские
качества личности – это уверенность и компетентность, знание и понимание себя,
своих чувств и эмоций, готовность к риску, решительность, надежность и
последовательность, инициативность и мотивация, энергичность, видение перспективы,
поддержка в экстренных случаях, а также социальные лидерские качества личности.
Это коммуникабельность, справедливость, умение представить свой коллектив и
отстоять его интересы, а также стремление к самообразованию. При этом настоящий
лидер управляет не только коллективом, но и своей жизнью. Он сам себе ставит цели и
идет к их реализации. В этом тоже проявляются лидерские качества личности.
Лидерами становятся личности с сильным ярким характером.
В студенчестве, а далее и в работе человек с сильным характером может
добиться больших результатов. Следовательно, характер – это главный критерий,
определяющий лидерские качества личности. Человек с сильным характером умеет
оказывать влияние на других людей. Он стремится к цели сам и умеет убедить других
пойти за собой. С ним люди сами достигают лучших результатов, развиваются и
добиваются поставленной цели. Используя свои личностные качества, лидер и в
окружающих людях находит и развивает разные полезные способности. Кроме влияния
на людей, лидер должен уметь работать с ними. Мотивация, аргументация, постановка
задач – это основное, что формирует лидерские качества личности [3]. На развитие
лидерских способностей большое влияние оказывает вовлечение студентов в
общественную деятельность, в работу органов студенческого самоуправления. Под
общественной жизнью понимается активное участие студентов в спортивных
соревнованиях, в организации праздников в заведении высшего образования, досуга,
конференциях, различных конкурсах. Исследователи, занимавшиеся специальным
изучением организованности как качества личности, считают, что организованность
предполагает наличие и взаимосвязь следующих компонентов: целенаправленности,
планомерности, точности и систематичности деятельности.
Студенческое самоуправление – это форма организации жизнедеятельности
студентов, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации
решений для достижения общественно и личностно значимых целей, и механизм
формирования лидерских качеств у студентов в заведениях высшего образования на
основе межличностного взаимодействия, взаимодействия с педагогами и социальными
партнерами. Выделяют основные принципы и подходы, на которых базируется
самоуправление студентов. Главной целью и задачей студенческого самоуправления
являются развитие и углубление демократических традиций академической жизни,
воспитание у студентов гражданской ответственности и активного творческого
отношения к общественно полезному труду. Студенческое самоуправление – это
условие формирования творческой активности, социальной инициативы студентов,
развития лидерского потенциала личности. Университет активно поддерживает
студенческие общественные организации, в деятельности которых проявляется
студенческое самоуправление Благодаря участию в работе органов студенческого
самоуправления у студентов формируются следующие качества: умение руководить,
ответственность, коммуникабельность. Деятельность студентов в органах
самоуправления предоставляет им возможность осознать себя индивидуальностью,
развить свои способности и реализовать интересы. Именно студенческое
самоуправление создает среду для наиболее полного развития лидерских качеств
студентов.
В образовательной среде инновационного заведения высшего образования
должна проводиться работа по развитию лидерских качеств у студентов, гарантом
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успеха которой выступает эффективно работающая система внеаудиторной
воспитательной деятельности, реализующая единство организационных и
педагогических условий. К организационным условиям относят нормативно-правовое,
финансовое, кадровое, информационное обеспечение внеаудиторной воспитательной
деятельности в целом и работы общественных организаций студентов в частности. к
педагогическим условиям относят взаимодействие учебного процесса и внеаудиторной
работы,
научно-методическое
обеспечение
внеаудиторной
воспитательной
деятельности для всех участников процесса, мониторинг ценностно-смысловых
ориентаций студентов, взаимодействие с работодателями, организацию повышения
квалификации специалистов по внеаудиторной воспитательной деятельности, а также
теории, комплексные целевые программы.
Необходимо обеспечить возможность создания педагогических условий для
формирования лидерских качеств у студентов в процессе их обучения в вузе. Выделяют
три педагогических условия воспитания лидерского потенциала и формирования
лидерских компетенций: последовательно-поэтапное ориентирование студента на
ценностное осмысление лидерских качеств; приобщение студентов к лидерским
действиям в специально организованных познавательно-профессиональных ситуациях,
таких как практические занятия в форме деловых игр, участие в общественной
деятельности заведения высшего образования; самостоятельное обогащение
лидерского опыта обучающегося во внеаудиторной деятельности (научно-практические
студенческие конференции, практика на предприятиях, магистерские работы и пр.).
Кроме того, одним из условий развития лидерского потенциала студентов
является подготовленность педагогов к воспитанию лидера, где определяющими
являются глубокое понимание лидерских качеств – феномена лидерства в современных
условиях, а также знания педагогов об особенностях работы с лидерами. Большое
значение имеет умение преподавателей диагностировать лидерский потенциал
студента, способность создать поле лидерства в группе, умение и стремление к
взаимодействию с лидерами. Проявить такие знания, умения и способности
преподаватель может в процессе подготовки к студенческим научно-практическим
конференциям, выступающим как средство активизации и укрепления свойств и
способностей, необходимых в профессиональной деятельности человека [6].
Для того, чтобы стать успешным лидером студент должен быть способным
работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этические и культурные
различия, находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность, стремиться к саморазвитию повышению
своей квалификации и мастерства, уметь критически оценивать свои достоинства и
недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков осознавать социальную значимость своей будущей профессии обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
Развитие воспитательных ресурсов и поиск инновационных форм, а также
активизация педагогического опыта позволяют студентам раскрыть свои творческие и
лидерские способности, быть востребованными в будущей профессиональной и
общественной деятельности.
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С
ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
РУССКОМУ (УКРАИНСКОМУ) ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Сегодня стало вполне очевидно, что изучение иностранных языков студентами
неязыковых специальностей в технических вузах, включающее в себя лишь чтение и
перевод
профессионально-ориентированных
текстов,
а
также
изучение
профессиональной лексики, грамматических и синтаксических конструкций, не
способствует в должной мере формированию коммуникативных умений и навыков,
развитию соответствующей социокультурной компетенции. Современные условия
требуют от преподавателей иностранного языка профессионального направления
переоценки своих приоритетов относительно соблюдения установленной схемы
преподавания и подачи учебного материала. Перед ними достаточно остро встала
проблема поиска и успешного воплощения новых подходов и методов к организации и
активизации всего учебного процесса.
Новые, более жесткие требования к уровню знаний студентов высших учебных
заведений, евроинтеграция всего образовательного процесса, ориентация выпускников
на обязательную научно-исследовательскую работу, постоянно растущее количество
информации требует воплощения таких методов обучения, которые позволили бы за
достаточно короткое время передать большой объем знаний, обеспечить высокий
уровень овладения студентами материала, который они изучают, и эффективное
закрепление его с помощью практической деятельности.
Как свидетельствует практический опыт работы преподавателей русского
(украинского) языка как иностранного в техническом вузе, большинство студентов
считает самым главным научиться общаться и выражать свои собственные мысли; а
лучше всего запоминается тот материал, который изучается и прорабатывается во
время работы с упражнениями, направленными на развитие речевой деятельности. Чем
больше общаются и разговаривают студенты, тем лучше организованным и
информационно-наполненным становятся занятия по русскому (украинскому) языку
как иностранному.
Конечно, каждый из методов, используемый в педагогической практике имеет
свои, присущие лишь ему, преимущества и недостатки. Их выбор должен базироваться
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на том, какие цели ставит перед собой преподаватель, методическим и дидактическим
наполнением учебного процесса, материальным и техническим обеспечением учебных
аудиторий, времени, в течение которого продолжается учебный процесс, уровню
предварительной подготовки студентов.
Преподаватель самостоятельно должен принимать решение, целесообразно ли и
насколько эффективным будет использовать тот или иной метод, руководствуясь своим
собственным педагогическим опытом и спецификой студенческой аудитории, для
которой он проводит занятия. Кроме того, использование различных форм обучения
должно быть не только поэтапным, но и методически правильным, рациональным и
логически построенным. При этом, будет большой ошибкой не принимать во внимание
то, что каждое занятие в достаточной степени должно отвечать ряду требований и
обеспечивать: участие всех студентов в учебном процессе; способствовать обратной
связи между преподавателем и студентом; перспективу применения приобретенных
знаний и навыков не только в учебных, но и в конкретных жизненных ситуациях;
мотивацию студентов к самостоятельному освоению материала; отработку моделей
работы,
необходимой
для
дальнейшей
исследовательской,
научной
и
профессиональной деятельности; возможность получать знания как индивидуально, так
и в групповом взаимодействии.
Внедрение интерактивных средств обучения обеспечивает развитие таких
важных навыков как коммуникабельность, умение налаживать сотрудничество,
способность формулировать собственную точку зрения, идти на уступки и т.д.
Опыт показывает, что преподаватели, которые используют интерактивные
методы при преподавании дисциплины «Русский (украинский) язык как иностранный»
в техническом вузе могут увеличить объем усвоения профессиональной
терминологической лексики, делают обучение интересным, но при этом
профессионально-направленным, стимулируют студентов активизировать свою
познавательную активность.
Среди наиболее распространенных интерактивных методов можно выделить
следующие: мозговой штурм, обсуждение критического явления, корзина
(погружение), групповая дискуссия, обучающая игра, форум, имитация,
моделирование, семинар, групповые проекты.
При использовании метода учебной игры развиваются навыки аудирования,
закрепляется необходимая лексика и терминология, происходит повторение
пройденного синтаксического и грамматического материала, увеличивается диапазон
профессионального терминологического словаря. Также, игра способствует развитию
живой, спонтанной речи студентов. Она представляет собой ситуативно-вариативное
задание, которое позволяет повторить и закрепить пройденный материала в форме
настоящего речевого общения. В форме учебных игр можно организовывать
самостоятельную работу студентов, практические и семинарские занятия с целью
изучения нового или закрепления изученного учебного материала.
Имитациями называют ситуации, когда студенты пытаются сымитировать
окружающую действительность. Они работают самостоятельно, индивидуально или
объединяются в группы. Имитационные игры способствуют развитию внимания и
навыков когнитивного мышления, позволяют учиться находить единое правильное
решение проблем, стоящих перед ними.
С помощью моделирования учебной ситуации можно помочь студентам
неязыковых специальностей раскрыть свои потенциальные возможности и творческий
потенциал к изучению иностранных для них языков. Студенты могут сами выбирать
роли, искать модель проблемы для ее дальнейшего решения, брать на себя
ответственность за правильность выбранного решения. Конечно, мы здесь имеем ввиду
студентов продвинутого уровня.
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В процессе реализации интерактивного метода на практических занятиях по
русскому (украинскому) языку как иностранному в техническом вузе необходимо
помнить, что его основным принципом является принцип групповой работы, согласно
которому достижение студентами коммуникативных целей обеспечивается благодаря
совместной профессиональной и социальной деятельности: дискуссии и обсуждения,
диалоги и ролевые игры, имитации, импровизации, дебаты. На начальном этапе
обучения целесообразно предпочесть монологичное высказывание.
Интерактивная деятельность удачно сочетает в себе как взаимодействие
участников интерактивного процесса, так и управляемость этим процессом
преподавателем. Они взаимодействуют, становятся равноправными субъектами
процесса обучения. Преподаватель берет на себя функции помощника, консультанта,
организатора, советчика. Такая работа помогает студентам учиться развивать
критическое мышление, анализировать полученную информацию, участвовать в
различных дискуссиях, принимать решения на основе предварительного обсуждения и
общаться с другими участниками интерактивного процесса. Все это, в свою очередь,
формирует благоприятные взаимоотношения в учебной группе, способствует
реализации личностно-ориентированного подхода к организации процесса обучения со
стороны преподавателя, отвечает общеевропейским рекомендациям и нормам, которые
ставят на первое место демократизацию и гуманизацию всей системы образования.
Следует отметить, что использование интерактивных форм обучения в работе со
студентами технических вузов станет намного эффективнее, если его содержание и
дидактически-методическое наполнение будет тесно связанным со спецификой его
квалификации и будущей профессиональной деятельностью. Когда преподаватель
русского языка как иностранного выбирает интерактивные методики обучения для
студентов неязыковых специальностей, необходимо учитывать то, что информация и
необходимые для изучения материалы должны совпадать с тем, чему обучается
студент, изучая свои основные профессиональные дисциплины, помогать в реальных
жизненных и профессиональных сферах, способствовать реализации личности в
научном пространстве.
Очень важно учитывать, также, индивидуальный языковой опыт и языковую
подготовку студентов, которая очень часто является недостаточной, образовательные
потребности каждого иностранного студента. Иногда, при выборе той или иной формы
интерактивной деятельности, следует обращать внимание даже на индивидуальные
психологические особенности отдельной группы студентов. Каждому студенту очень
важно активно участвовать в построении учебного процесса, чувствовать себя его
неотъемлемой частью, что является вполне возможным при использовании
интерактивных технологий обучения. В современной практике на занятиях по русскому
(украинскому) языку как иностранному достаточно эффективно можно использовать
различные виды обучения, которые способствуют привлечению студентов к
интерактивной деятельности.
Использование данных методов работы со студентами заставляет преподавателя
быть в постоянном творческом поиске, генерировать новые задачи и способы их
решения, самосовершенствоваться, развиваться на профессиональном и личностном
уровне. Ведь, в процессе работы с тем или иным интерактивным методом,
преподаватель русского языка как иностранного становится не просто носителем новой
информации, но и организатором индивидуальной, творческой деятельности студентов,
которые чаще всего сосредоточены на изучении точных дисциплин. Он получает все
возможности для совершенствования процесса обучения и развития личности
студентов.
Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий и методов обучения
будет способствовать повышению уровня эффективности проведения занятий,
приобретению коммуникативных навыков и умений студентами неязыковых
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специальностей,
развитию
спонтанной
речи,
формированию
способности
самостоятельно прорабатывать материал, будет
способствовать развитию
аналитического мышления, способности принимать правильные решения и предлагать
пути их реализации, адекватной оценке собственных возможностей. И самым важным
моментом при этом остается рациональность применения интерактивных методов, их
использования в соответствии со структурой учебно-воспитательного процесса и его
целей, эффективное сочетание с традиционными, общепринятыми методами обучения.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Перекладач – одна з найскладніших професій. Головна складність синхронного
та послідовного перекладів полягає у паралельності сприйняття мови спікера та
одночасного або майже одночасного відтворення мовлення під час перекладу. В той час
письмовий переклад вимагає знання «живих» мовних патернів та їх влучного
застосування у мові перекладу. Підготовка до такої діяльності достатньо складна та
потребує високого рівня сформованості певних компетенцій.
Ця публікація є апробацією магістерської дипломної роботи за темою
«Використання технік запам’ятовування у процесі професійної підготовки майбутніх
перекладачів». Дослідження присвячене проблемі підготовки фахівців з усного та
письмового перекладу. Наразі спостерігається високий попит на здійснення
кваліфікованого перекладу, тому навчання перекладачів потребує ґрунтовної
теоретичної та практичної підготовки. Тож, проблематика, висвітлена в нашій роботи є
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актуальною. Для розуміння важливості наукової проблеми необхідно звернутись до
розгляду теоретичних засад поняття «пам’ять».
У широкому сенсі пам’ять трактується як здатність до отримання, зберігання і
відтворення життєвого досвіду. Існує поділ пам’яті на види за часом збереження
інформації. За цим критерієм поділяють миттєву (час відображення інформації
органами почуттів до 0,5 секунд), короткочасну (образ збереження мнемічних слідів 20
секунд), оперативну пам’ять (збереження інформації протягом заздалегідь заданого
терміну від кількох секунд до кількох днів), довгострокову (зберігання інформації
протягом необмеженого строку). Здатність утримувати інформацію для подальшого її
відтворення іншою мовою в ході усного перекладу залежить від розвиненості
оперативної пам’яті перекладача [6].
Досягненню цієї мети послуговує такий методичний прийом, як мнемотехніка –
це «сукупність методів і прийомів, які полегшують запам’ятовування і збільшують
обсяг пам’яті завдяки утворенню штучних асоціацій» [2].
Як вже було зазначено, проблема розвитку і зміцнення пам’яті, навчання
мнемотехніці була актуальна з давніх часів. В наш час ця тема також привертає увагу
вчених. Для кращого запам’ятовування матеріалу використовуються прийоми
мнемоніки, що збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення штучних асоціацій, тобто
уявних зв’язків між образами [4].
Мнемотехніка заснована на декількох простих принципах. Процесом
запам’ятовування можна управляти свідомо, якщо запам’ятовування здійснюється в
зорової аналізаторної системі. Запис образів в пам’ять реалізується простою розумовою
операцією «з’єднання образів». Для швидкого перетворення будь-яких видів інформації
в образи, застосовується обмежений набір прийомів кодування. Тривалість збереження
інформації в пам’яті залежить від частоти активізації запам’ятованої інформації. При
необхідності ця інформація в зорових образах може бути переведена на рефлекторний
(автоматичний) рівень пригадування. В цьому випадку запам’ятовані відомості
пригадуються дуже швидко [2].
Сутність мнемотехнічних прийомів полягає в тому, що матеріал, який
запам’ятовується, певним чином структурується. Варто зазначити, що існує безліч
класифікацій мнемотехнічних прийомів різних вчених. Ми розглядаємо лише деякі
прийоми мнемотехніки для ефективного вивчення іноземних мов, а саме:
• Створення квазіслів. «Квазі» – лат. «як». Отже, квазіслова – це несправжні,
придумані слова, яких немає в мові
• Метод зв’язок. Цей метод полягає в об’єднанні опорних слів тексту в єдину цілісну
структуру / розповідь.
• Римізація. Для заучування деяких граматичних правил використовуються
римування.
• Метод асоціацій – коли малюнки, фрази з’єднуються із інформацією, яку необхідно
запам’ятати.
• Метод ключових слів. Ключові слова – це фонетичні (звукові) асоціації до
запам’ятовування слів. Слово-ключ – це зачіпка, завдяки якій шлях до
запам’ятовування залишається відомим і не втрачається в пам’яті. Для того, щоб
запам’ятати іноземне слово, до нього підбирається співзвучне ключове слово
рідною мовою. Потім складається невеликий сюжет із слова-співзвуччя та
перекладу. Сюжет необхідний для утворення зв’язки. Третій етап при
запам’ятовуванні за допомогою даного методу – це візуалізація, пожвавлення
вигаданого сюжету.
Експериментально було доведено, що в разі, коли студент активно шукає власні
асоціації, процес розуміння і засвоєння матеріалу протікає швидше і більш ефективно,
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розвивається уява. Названі прийоми дозволяють значно збільшити обсяг матеріалу для
запам’ятовування [1].
Можна запам’ятати відомості всього лише на одну годину, а можна зберегти на
все життя. Збережену інформацію можна свідомо видаляти зі свого мозку шляхом
запам’ятовування нової [5].
Мнемотехніка застосовується давно в багатьох областях. З точки зору
психології, вона досліджена давно, глибоко і серйозно (поряд з такими психологічними
поняттями, як пам’ять, запам’ятовування). Але в галузі педагогіки актуальним
залишається питання про раціональне використання прийомів мнемотехніки при
навчанні студентів-перекладачів [3].
Тож, практична значущість роботи полягає у використанні вправ, розглянутих у
дипломній роботі, для підготовки фахівців з усного та письмового перекладу. Оскільки
подані в дослідженні рекомендації та вправи дозволять розвинути професійні навички
та прискорити процес запам’ятовування, що суттєво допоможе збагатити лексичні
знання майбутнього перекладача.
Оперування усіма типами пам’яті є необхідним і надзвичайно важливими для
перекладачів як в процесі навчання, так і в процесі роботи. Наприклад, довготривала
пам’ять дає можливість перекладачу накопичувати знання та формувати вміння, щоб
виконувати свою роботу більш якісно та безпомилково. Як вже було вищезазначено, в
процесі підготовки перекладачів активізуються усі види пам’яті, але надзвичайно
важливе значення має коректне оперування та логічно побудований процес
запам’ятовування.
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ЭКЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СТРЕССФАКТОР
Психологи утверждают, что ситуация устного общения в официальной
обстановке является одной из наиболее стрессогенных. В научной литературе
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указывается на то, что 95% людей, выступающих с речью перед публикой, испытывают
стресс. Существует даже специфический термин, определяющий данное состояние:
пейрафобия или глоссофобия. К ситуациям публичного общения относятся
выступления с докладом, сообщением, презентации, устное высказывание в ходе
семинаров, коллоквиумов. К ним относятся и устные экзамены по иностранному языку.
Проблему нарушения речевой активности в результате стресса исследовали
грузинские ученые Института психологии имени Д. Узнадзе. Они определили, что в
речи учащихся наблюдается рост хезитационных пауз, семантически нерелевантных
повторов, стереотипии, слов-паразитов, ошибок рассогласования, а также происходит
снижение словарного разнообразия [2, с. 101]. Исследователи подчеркивают, что
эмоциональное напряжение, страх, сопровождающие обстановку экзамена, снижают
эффективность речевой деятельности, а иногда прерывают ее на установочном уровне.
В ситуации стресса темп речи может как замедляться, так и ускоряться, в зависимости
от индивидуальных особенностей учащихся. Мнение психологов обязательно должно
учитываться при разработке форм и методов контроля устной речи.
Мы проанализировали критерии сформированности навыков говорения,
разработанные специалистами в области обучения иностранцев русскому языку.
Методисты исходят из положения о том, что речь – это особого рода деятельность,
которая складывается из действий, состоящих, в свою очередь, из операций.
Наивысшими уровнями совершенства операций и действий являются автоматизмы и
навыки, через характеристику которых можно определить успешность речевой
деятельности. Предлагается использовать в качестве критериев сформированности
навыков говорения чистоту и темп речи. Чистота речи определяется по количеству
правильно использованных речевых единиц на всех уровнях языка и составляет
32 ошибки на 100 предложений. Средний темп речи определён в 2,8 слога/сек.
Критерии речевых умений определяются наличием речевых навыков, сформированных
на ограниченном рамками этапа обучения языковом материале, и свободной
комбинаторикой их по творческой программе [1, с. 47].
Описанный подход к определению критерия оценки, на наш взгляд,
односторонен и не покрывает всех параметров речи. Известно, что темп речи у каждого
человека индивидуален. Попытка навязать учащемуся несвойственный ему темп речи
может спровоцировать у последнего эмоциональное напряжение, следствием которого
явится увеличение числа языковых ошибок. А, значит, и критерий чистоты речи не
будет объективным. Кроме того, в состоянии стресса люди, как правило, перестают
демонстрировать правильный (стандартный) акцент [3, с. 97].
Анализ подходов к разработке критериев оценки устной иноязычной речи
привел нас к мысли сравнить показатели несформированности навыков говорения с
признаками нарушения речевой активности в результате стресса. Для сравнения мы
взяли следующие критерии: 1) чистоту речи; 2) беглость речи, которая выражается в
наличии пауз, хезитаций, повторов; 3) темп речи; 4) богатство словаря; 5) связность
речи, которая определяется наличием / отсутствием средств связи. Результаты
представлены в виде таблицы.
Показатели
№ Объекты
несформированости
Показатели нарушений, вызванных стрессом
п/п проверки
речевых навыков
1
2
3
4
1. Чистота Более
32 ошибок
на Рост количества слов-паразитов, ошибок
речи
100 предложений
рассогласования.
Межъязыковая
интерференция
2. Беглость Наличие пауз, колебаний Рост хезитационных пауз, семантически
речи
(хезитаций)
нерелевантных повторов
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3. Темп речи Снижение темпа речи: Темп речи может быть как выше, так и ниже
менее 2,8 слогов / сек
нормативного
4. Богатство Бедный словарный запас
Снижение словарного разнообразия
словаря
5. Связность Средства
связи Средства связи отсутствуют или не всегда
речи
отсутствуют или не всегда адекватны контексту
адекватны контексту
Как наглядно видно из таблицы, нарушения нормы в основных объектах
контроля устной иноязычной речи (чистота и беглость речи, богатство и разнообразие
словаря, темпоральные характеристики и т.д.) могут рассматриваться либо как
несформированность речевых навыков, либо как наличие эмоциональной
напряженности у экзаменуемого. То есть, нарушения эти идентичны!
Преподавателю очень сложно определить в ходе экзамена, каким из названных
факторов вызваны нарушения речи. И если перед нами преподаватель с авторитарным
стилем работы, то он морально нацелен скорее на то, чтобы "схватить студента за
руку", уличить в плохой подготовке, нежели попытаться понять его эмоциональное
состояние. Чуткий же педагог, заботящийся о психическом и физическом здоровье
своих учеников, находит способы снять у учащегося чувство тревожности, успокоить
его, а затем уже попытаться объективно оценить его речевой продукт. Этого можно
достичь с помощью так называемого "скрытого контроля" путем создания ситуаций
общения, в которых студентам предлагается совместно решать какие-либо
коммуникативные задачи. Языковым материалом являлись бы изученные лексикограмматические модели. Оценивание уровня обученности целесообразно осуществлять
по рейтинговой системе, учитывая участие студента во всех речевых ситуациях,
организуемых в процессе аудиторной и внеаудиторной работы.
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PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN
HIGHER INSTITUTIONS
The process of teaching foreign languages in non-language universities (i.e., a higher
education institution where foreign (English) language is not specialized) is now reaching the
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international level in the modern world and becoming a priority task requiring new solutions
in scientific and methodological activities. The effectiveness of the acquisition of foreign
language (English) in non-linguistic higher education institutions requires a rethinking and
modernization of the entire system of the existing educational program as a whole. This
process of teaching foreign (English) language in higher education institutions should be
considered not only in the field of professional education, but also as a need to adapt the
system of higher education to the social and economic needs of society. The need for
knowledge of foreign (English) language as an essential condition for the success and
competitiveness of a modern specialist in the labour market has been accepted by Ukrainian
society long ago. The use of foreign (English) language for professional purposes has become
a key to success for specialists of non-language specialties whose activities are directly related
to the world market. In its turn, the situation on the world market and the desire of our country
to fully integrate into the European and world communities as an equal participant force us to
move towards a complete reorganization of this process. In addition, the Ministry of
Education and Science of Ukraine has developed and approved a concept for the development
of foreign (English) language in universities. The document considers the organization of
language courses and intensities. Mastery of English at the level of at least В1 will become a
prerequisite for entering, В2 for graduating. Some subject matter disciplines are planned to be
made English-speaking and to carry out regular knowledge checks. In particular, it is
proposed to introduce a mandatory foreign language EIR (external independent rating) after
the bachelor 's degree.
The Ministry of Education and Science of Ukraine decided to ensure entry at the В1
level of all students at the beginning of their studies, and the goal is that by 2023 all students
should master the language at the appropriate level. It is assumed that through the standards of
higher education there will be a requirement, necessarily a student of bachelor 's degree,
regardless of specialty, must learn a foreign language at the В1 level if he wants to get a
diploma. For senior levels - masters and PhD with an academic component - the В2 level will
be mandatory. In addition, it is planned to make further extensive use of examinations to
confirm English proficiency at the В2 level. This implies, in the short term, extending the
Single Entrance Examination (SEE) - that is, the "EIR in Master 's Degree" in Foreign
Language - to all Master 's specialties to confirm the level of B2.
In practice, we can state that the level and quality of training of specialists of nonlanguage specialties do not always meet the requirements. The main factor is the low level of
knowledge of foreign (English) language. In the current situation, foreign (English) language
should not be considered as a secondary discipline, but as a necessary tool of professional
activity, as academic and labour mobility, uniform international educational standards, joint
international research and production activities are impossible without a high level of
knowledge of foreign (English) language.
In addition, the low level of foreign language proficiency of applicants, namely
linguistic incompetence of the foreign (English) language studied in practice, lack of
perceptions of the foreign language, lack of skills and skills of both oral and written speech,
requires reforms of the educational process at the stage of school training. Despite all the
above-mentioned problems, departments of foreign languages of non-language universities
and non-language specialties are looking for ways to teach foreign language and professional
foreign language as effectively as possible, with a minimum number of hours allocated for
this discipline and at low level of language proficiency by school graduates. Without a solid
base of formed language skills and skills, about which we spoke above, it is impossible to
develop spoken skills, terminology base, skills of cursory reading and other communicative,
linguistic and intercultural competencies. And one of the solutions to increasing the level of
foreign language instruction is to composite students into subgroups according to their level
of foreign language proficiency, which is determined by the method of testing in the first
classes. It is also necessary to speak about the weak technical base for successful mastering of
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language skills: absence of lingafon offices, devices, modern textbooks in the library fund of
universities. Though investments in education in modern society have not been responded to
either by the Ministry of Education and Science of Ukraine or by society.
Also an important role in mastering the language being studied is independent work,
which in turn will be effective when students are properly motivated to learn a foreign
language. The low motivation for learning a foreign language is largely based on negative
learning experiences at mean level. Students, having entered higher education institutions,
often do not see the sphere of application of foreign language in their future profession, as
simply do not yet imagine their professional future. The low motivation to learn a foreign
language takes place also due to its limited application in educational, industrial, and real life.
And solutions to this problem entirely lay on the activities of departments teaching in nonlanguage universities or non-language specialties: establishment of international educational
and research contacts, participation in international projects, grants both in Ukraine and in the
European Community, academic exchange of students and teachers, etc.
The solution of this problem requires a comprehensive, systematic approach involving
the reform of secondary and higher education systems, as well as the need to increase the
number of classroom hours allocated for the study of a foreign language, the introduction of
intensive methods and technologies of education as close as possible to real communicative
situations of professional and academic orientation, the continuity of language training
between junior and senior courses of bachelor, as well as master 's degrees. Close cooperation
with specialized departments is an important condition for high-quality training of students of
non-language universities in professional foreign language.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК ПУТЬ К
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ЗВО
Целесообразность
использования
визуализации
учебной
информации
обоснована необходимостью учета когнитивных особенностей современного
поколения студентов, а также потребностью в компактном представлении учебного
материала в виде, наиболее удобном для его восприятия, понимания, усвоения и
запоминания [3; 231–232].
Академик П. М. Эрдниев утверждает, что наибольшая прочность освоения
программного материала достигается при подаче учебной информации одновременно
на четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом, словесном [4]. Следует
также учесть, что способность преобразовывать устную и письменную информацию в
визуальную форму является профессиональным качеством многих специалистов.
Следовательно, в процессе обучения формируются элементы профессионального
мышления: систематизация, концентрация, выделение главного в содержании.
Особенности применения визуализации в учебном процессе исследовались С.В.
Арюткиным, Г.В. Брянцевой, С.А. Герасимовой, В.В. Койбичук, В.П. Кузовлевой, Е.А.
Макаровой, Н.Н. Манько, И.Л. Марголиной, Н.О. Неудахиной, Е.В. Поляковой, А.Ф.
Пуховым, А.Г. Рапуто, С.В. Селеменевым, С.И. Сергеевым, В.В. Четиным и другими.
Созданию оригинальных приемов компьютерной визуализации учебного материала,
разработке новых методики ее использования в преподавании конкретных дисциплин
посвященные работы Л. И. Билоусовой, Н.В. Житеневой, А. М. Мансурова, А.Л.
Соболевой, Б.Е. Стариченко, С.В. Шушкевич и других. Теоретические основы
визуализации
учебной
информации
отображены в трудах А.Г. Асмолова,
Ф.Ч. Бартлетта, А.А. Вербицкого, В.В. Давыдова, П. М. Эрдниева, З.И. Калмыковой и
других.
В последние десятилетия в области передачи визуальной информации
произошли почти революционные изменения: колоссально возросли объем и
количество передаваемой информации, сложились новые виды визуальной
информации, а также способы ее передачи. Технический прогресс и формирование
новой визуальной культуры неминуемо накладывает свой отпечаток на свод
требований, предъявляемых к деятельности педагогов.
По данным психологов новая информация усваивается и запоминает лучше
тогда, когда знания и умения «запечатлеваются» в системе визуальнопространственной памяти, следовательно представление учебного материала в
структурированном виде позволяет быстрее и качественнее усваивать новые системы
понятий, способы действий.
Если весь багаж знаний и навыков преподавателя взять за 100%, студенты
воспринимают 50-60% нового материала. Они правильно понимают только около 30%,
а запоминают и будут сознательно использовать в дальнейшем 10%. Поэтому 90%
новой информации проходит мимо студента. Продолжая предыдущие расчеты,
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приходим к выводу, что коэффициент полезного действия вербальной формы
представления учебной информации реально снижается к 10%. Вот почему на этой
фазе учебного процесса нужна визуализация: таблицы, схемы, графика – все то, что
является концентрацией информации, а не ее словесным выражением. Существенно
изменить такое положение вещей можно, используя новые средства обучения, в
которых усилен зрительный канал подачи информации [1; 170-178].
Пожалуй, одним из наиболее распространенных мультимедийных средств,
применяемых преподавателем в своей деятельности для этих целей, является
презентация. Мультимедийная презентация – это программа, которая может содержать
текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и
дикторское сопровождение видеофрагментов и анимацию, трехмерную графику.
Основным отличием презентаций от остальных способов представления информации
является их особая насыщенность содержанием и интерактивность.
Но хотелось бы остановиться на анализе некоторых интернет-сервисов,
помогающих применять технологию визуализации.

− LearningApps.org является приложением для поддержки обучения и процесса
преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть
непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать
в оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность
сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) не
включены по этой причине ни в какие программы или конкретные сценарии. Они имеют свою
ценность, заключающуюся в интерактивности.
− Карты Мышления или Интеллектуальные карты и сервис Mindomo. Термин
Mind Maps на русский язык переводится по-разному: «интеллект-карты», «карты ума»,
«карты мыслей», «карты мышления», «ментальные карты», «карты памяти» и т. д., но суть
одна: такой способ информации позволяет наиболее наглядно отобразить смысловые,
причинно-следственные,
ассоциативные
связи
между
понятиями,
событиями,
идеями. Человеческому мозгу достаточно трудно усваивать большое количество информации в
линейном символьном виде (тексты, списки, таблицы), а уж воспринять весь её объём одним
взглядом в таком состоянии совершенно невозможно. Поэтому интеллект-карты тут оказались
очень кстати. Их основные свойства: они основаны на ассоциациях, задействуют
иерархическое мышление, имеют притягательный визуализированный облик: цвет, картинки,
значки. Использование карт памяти в изучении иностранного языка позволяет усваивать новую
информацию интегрированным, организованным способом, поэтому восприятие новых знаний
происходит легче и в большем объеме. Студент, работая с ментальной картой, постигает
реальные процессы, он проживает конкретные ситуации, проникает вглубь данной информации
и анализирует ее. Следовательно, при работе над картами обучаемому требуются навыки
поиска, анализа, а также умения сравнивать и на основе сравнения синтезировать новые
данные(https://www.mindomo.com/ru/mindmap/).
− Сервисы Google диска.

 Google Документы – приложение для работы с документами (текстовыми
документами, презентациями, таблицами, формами), допускающее совместное
использование ресурса.
 Google Сайты – приложение для создания сайтов, доступное для педагогов не
обладающими специальными техническими навыками и не умеющими
программировать.
 Gmail – бесплатная электронная почта с большим объёмом места для
хранения сообщений, с удобным веб-интерфейсом.
 Google Группы - продукт компании Google, позволяющий создавать группы,
общение в которых происходит в Интернете или по электронной почте.
 Использование вышеперечисленных сервисов имеет большое значение для
преподавателей, использующих в своей деятельности Интернет-технологии.
− Prezi.com — это сервис, с помощью которого можно создать интерактивную
презентацию онлайн. Возможности Prezi позволяют создавать презентации нового вида с
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нелинейной структурой, всю презентацию можно свернуть в одну картинку. И напротив,
каждый элемент презентации может быть развёрнут и рассмотрен более детально. Prezi.com –
это социальный сервис, а значит, создаваться презентации могут коллективно, и это качество
можно использовать при работе над совместными проектами. Готовая презентация может быть
успешно загружена на диск, ее дальнейшее использование не требует при этом установки
какого-либо программного обеспечения. Как и любой социальный сервис Prezi.com требует
регистрации на нем участников. Зарегистрированный пользователь получает 100 Мбайт
сетевого пространства для реализации своих идей.
− Calameo – с помощью сервиса Calaméo преподаватель может бесплатно публиковать
в Интернете наработанный дидактический материал по предмету (мультимедиа презентации,
текстовые методические разработки и т.п.), формируя интерактивные электронные документы
для чтения. При этом создается ощущение чтения бумажного документа: можно перелистывать
страницы, отмечать интересные места, увеличивать масштаб изображения в журналах,
брошюрах, каталогах, отчетах, презентациях. Сервис поддерживает большинство типов
офисных форматов (Microsoft Office, OpenOffice и др.). Также с помощью данного сервиса
возможна организация проектно-творческой деятельности учащихся.
Кроме того, Calameo содержит огромное количество публикаций других пользователей
по разным темам. Таким образом, воспользовавшись поиском, Вы можете легко найти
материал по интересующей Вас теме (http://www.calameo.com/ books/0040192948f3867 a0d033).
Но технология визуализации учебного материала требует от студентов, во-первых,
владения общеучебными умениями выделять основные понятия темы, вокруг которых следует
выстраивать остальную информацию, а во-вторых, развития наглядно-образного мышления и
творческого воображения. Творчески работающий педагог, несомненно, найдет немало
приемов, позволяющих включить студентов в активную совместную деятельность по
выделению понятий темы и переводу учебной информации на язык визуализации [2].

В заключении хотелось бы сказать, что в современном информационном
пространстве Интернета существует множество Веб-сервисов, возможности, которых
с большим успехом можно использовать в обучении языку, в дистанционном
обучении, в сетевом проектировании. Они доступны и просты в применении,
позволяют создавать креативные Интернет - продукты, что способствует развитию
творческих способностей обучающихся. Работа с этими сервисами интересна и
увлекательна, она повышает мотивацию к изучению той или иной темы, развивает
коммуникативные способности обучающихся, повышает их информационнокоммуникационную компетентность.
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА СКЛАДОВА У ВИКЛАДАННІ
МОВНИХ ПРЕДМЕТІВ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
Стратегія сучасної вищої освіти в Україні не тільки не заперечує об’єктивної
неминучості виникнення конфліктів різної соціальної глобальності, але й диктує
необхідність пошуку теоретичних методик керування ними. Завдання є вищої школи,
між тим, полягає не тільки у створенні подібних методик, алей у формуванні
комплексів конкретних рекомендацій по розв’язанню того чи іншого типу конфліктів.
З цієї точки зору проблема універсального для освіти, культури (як сукупності
чи системи духовних цінностей, створених людством) та літератури (як невід’ємної
частини культури) по суті є проблемою загальнолюдської гуманістичної значущості
явищ культури, літератури для усіх і кожного з народів.
У той же час діалектичність такого складного, багатопланового явища, як
література, полягає у тому, що універсальні, загальнолюдсько значущі гуманістичні ідеї
стримують національне втілення.
Нерозривна амбівалентна єдність універсального та національного у літературі
визначається спільністю законів мислення людей, які говорять різними мовами,
подібністю у почуттях, сприйняттях, емоційних переживань людей різних
національностей, зрештою, тим, що література кожного народу є органічною ланкою у
культурному надбанні людства.
Тому, на наш погляд, культурне адаптування студентів у іншокультурному
середовищі має бути не в останню чергу зорієнтоване на ознайомлення з літературою, а
вивчення її – входити складовою частиною у систему викладання мови.
На жаль, методисти занадто часто створюють штучний бар’єр між літературою
та мовою. Вони вбачають у літературі певний кінцевий продукт мовної діяльності
людини, який потребує спеціальних навичок аналізу і який може розкритися тільки
після вивчення побутових, історичних та психологічних коментарів. Однак мова
літератури, на наш погляд, не складається, як нам іноді здається, з одних тільки
авторських знахідок, вдалих слів та висловів.
З іншого боку, художню літературу не слід представляти як ілюстрацію до мови
того чи іншого історичного періоду. Це, швидше, унормована реалізація мовного і, як
наслідок, культурного зрізу даного періоду, який висвітлює, в той же час, приховані
тенденції мови.
При вивченні художньої літератури студенти зтикаються з різноманітними
складнощами. На початковому етапі головна складність полягає у малому обсязі
словникових, граматичних знань, відсутності уявлення про стилістичну структуру
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сучасної української мови, не сформованість навичок читання. Тому на початковому
етапі викладач підбирає нескладні тексти, складніші ж – адаптуються.
На наш погляд, слід не тільки ураховувати ті складнощі, з якими студенти
стикаються пр. роботі з іншомовним художнім текстом (своєрідні, «внутрішні
конфлікти», характерні для процесу навчання взагалі), але й з перших кроків подолання
цих складнощів починати формування універсальної літературознавчої компетенції
учнів.
Традиційно викладач на мовному занятті орієнтувався на опитування та
пояснення національно-специфічних особливостей твору, що вивчається.
У світлі вищесказаного, не менш актуальним стає інше завдання: виявлення та
методична інтерпретація загального – як воно виявляється у тому чи іншому творі.
Важливо розрізнити декілька груп складнощів при роботі з іншомовним художнім
текстом.
Перша група пов’язана з розумінням прямих та непрямих значень слів,
переносно-метафорічного використанням того чи іншого слів або фразеологізму, а
також з засвоєнням стилістичної диференціації (перш за все,лексики та фразеології), зі
сприйняттям стилістичних відтінків граматичних варіантів та синонімів.
Тут передбачається, що учень на певному етапі навчання засвоїв систему норм
літературних мовлень.
Найбільшу складність у даному аспекті створюють мотивовані відступлення від
норм, коли автор звертається до просторіч, діалектичних слів, мовних зворотів. Такі
відступлення від норм повноцінно сприймаються іноземцями лише за умови засвоєння
самих норм.
Друга група складнощів пов’язана із засвоєнням лінгвокраїнознавчої інформації
художнього тексту. Ці складнощі пов’язані, головним чином, з тим, наскільки глибоко
студенти засвоїли без еквівалентну лексику, національно специфічні конотації
«еквівалентної» лексики, національному ідіоматизму.
Третя група складнощів обумовлена присутністю у кожному художньому тексті
певної країнознавчої інформації. Це передбачено необхідністю засвоєння тексту н
країнознавчому рівні. Важливо, щоб наш читач був проінформований хоча б про
головні суспільно-політичні та побутові реалії країни перебування, про реалії
традиційного сільського та міського побуту і т. ін.
Наступна група складнощів обумовлена специфічністю навчального тексту як
суб’єкту художньої творчості.
Якщо для певної нейтралізації складнощів перших трьох груп звертаються до
лінгвістичного (певною мірою – історично-лексикологічного), лінгвокраїнознавчого та
країнознавчого коментарю, то тут необхідний достатньо докладний літературознавчий
коментар, у якому б роз’яснювалась система виражально-зображальних засобів та
образна система художнього твору.
Найбільш повну рецензію художнього тексту, яка б містила ідейно-естетичний
рівень його засвоєння, забезпечує лише систематична робота студента (самостійна чи
під керівництвом викладача) по ознайомленню з мистецтвом та літературою,
культурою країни, мова якої вивчається.
У аспекті міжкультурної комунікації художня література може розглядатися як
гідний представник відповідної національної культури. Література, як інтерпретатор
національної культури, допомагає іноземцю зрозуміти, усвідомити, відчути (за умови
достатньо високого рівня володіння мовою, що вивчається) специфічність поетичного
мислення народу, багатство й самобутність його духовного, естетичного життя. Крім
того, у художній літературі знаходить глибоке вираження психологічний склад народу,
який її створив. Завдяки літературі вдумливий читач пізнав серце народу, потаємні
проблеми його історичного буття, його роздуми про життя, його надії та сподівання. А
це теж стосується характеристики національної культури.
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Однак, крім вищезгаданих складнощів вивчення літератури країни перебування
студентів, слід сказати і про психологічну складову цього процесу. Будь-яка людина,
яка починає вивчати нову мову та літературу, переживає щось на кшталт культурного
шоку. Звичайно, усі поступово виходять з цього стану, але його подолання проходить
повільніше, якщо увага студента акцентується на тому, що здається йому незрозумілим
та чужим. Щоправда, бажання зрозуміти «темні місця» може бути й стимулом для
занять, але зайва прямолінійність їх коментування та тлумачення (культурні та
побутові реалії, газетні кліше, суспільні терміни) може відвернути студента від
найголовнішого – живої мови.
Відомо, що література як художнє відображення життя, відрізняється значним
пізнавальним потенціалом. Але чи сприймають самі іноземні студенти пізнавальний
потенціал літератури? У загальному вигляді, відповідь, безумовно, має бути
позитивною. Проблема полягає у тому, якою мірою реалізується цей потенціал. Чи
виникає адекватне сприйняття авторського задуму? Наскільки збагачується знання про
країну мови, що вивчається, у результаті прочитання того чи іншого твору?
Для подолання складнощів вивчення літератури на мовних заняттях слід, перш
за все, усвідомити, якою є мета зусиль, до чого ми прагнемо. Зрозуміло, що будь-який
художній твір є невичерпним, тобто кожен читач може «вичитати» з нього щось своє.
Навіть авторський задум сприймається читачами, у тому числі і професіоналамилітературознавцями, по-різному і призводить до зіткнення думок та поглядів. Крім
того, художній твір є принципово діалогічним: тут необхідні не тільки талант
письменника, його майстерність у тексті, але й сприйнятливість, уважність, а також
підготовленість читача. Фахівцю необхідно розуміти різницю між читанням взагалі,
для розваги, і читанням уважним, поглибленим, читанням з певною установкою, тобто,
читанням, яке передбачає працю розуміння (а для такого читання мають бути відібрані
твори естетично довершені).
У світлі вищесказаного – для реалізації краєзнавчого потенціалу художнього
твору – фахівці-методисти традиційно пропонують розробити навчальний апарат так
званого лінгвокраїнознавчого
читання, тобто, прочитання художнього твору з
установкою на пізнання країни (вибірковість) при спеціальній підготовленості читача
(діалогічність) і за умови вивчального підходу до змісту тексту (праця розуміння).
Лінгвокраїнознавче читання не відміняє і не заміняє собою ані комплексного читання,
ані тих видів, які (за різними критеріями) називаються лінгвістичним,
літературознавчим (літературним), аналітичним, підготовленим, так само, як і практики
інтерпретації художнього тексту, до якої, доречі, лінгвокраїнознавчий аналіз завжди
входив і входить як її складова частина.
Лінгвокраїнознавчий підхід до художнього тексту складається з двох процедур:
відбору текстів, які мають чітко виражену країнознавчу цінність; посилення
представлених у тексті носіїв країнознавчої інформації (шляхом не тільки перед-, прита післятекстового коментування, але й завдяки вправам та завданням). Підбиваючи
підсумки, зазначимо, що ознайомлення іноземних студентів із літературою на мовних
заняттях є необхідним та важливим, виходячи із таких міркувань.
По-перше, художня література представляє велику цінність для іноземних
студентів, тому що містить зразки думок та емоцій мовою країни перебування.
Послідовне, методично обґрунтоване використання матеріалів з художньої літератури у
вправах різноманітних типів на усіх етапах викладання, при навчанні читанню (у першу
чергу), а також мовленню та частково аудіюванню принесе безсумнівну користь.
По-друге, звертання до художньої літератури для тих, хто вивчає мову навіть з
вузькою, спеціалізованою метою: навчитися читати фахову літературу, вести діалог на
професійні теми – має загальнометодичне значення, оскільки таким чином
розширюються уявлення студентів про функціонування загальнолітературних норм
поза межами текстів їх вузької спеціальності. А якщо урахувати всеоб'ємний характер
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літературного мовлення як з точки зору охоплення, так і можливості використання
мовних засобів практично з усіх функціональних різновидів літературної мови (у
першу чергу, розмовного), то ознайомлення студентів з художньою літературою багато
у чому компенсує їх ознайомлення з літературною мовою у цілому.
Крім того, на наш погляд, формування та розвиток у студентів психологічного та
морально-етичного алгоритму продуктивної діяльності у різній соціальній та
професійній обстановці, а також гуманістичного світогляду, який сприяє найбільш
ефективному існуванню індивіда в умовах сучасного полі національного та
полілінгвального світу є однією з найважливіших задач гуманітарної складової
сучасної вищої школи.
У цьому контексті складно переоцінити інтегрувальну роль художньої
літератури, яка здатна за рахунок унікально ефективного впливу художньої образності
зробити зрозумілими та близькими думки та почуття іншого народу.
Література:
1. Кулибина Н. В. Художественный текст в лингводидактическом осмыслении. – М.,
2001. – 124 с.
2. Чередниченко О. І. Взаємодія мов, двомовність і мовленнєва культура // Мови
європейського культурного ареалу, розвиток і взаємодія. – К.: Довіра, 2000.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Орієнтація викладання української та іноземних мов на профіль вищого
навчального закладу, факультету, спеціальності дає змогу зробити навчальний матеріал
більш дохідливим, дієвим, аргументованим для студентів, допомагає викладачеві
уникати абстрактності й декларативності у викладанні. Така орієнтація є ефективним
стимулювальним засобом підвищення мотивації майбутніх фахівців до вивчення
гуманітарних дисциплін, до володіння культурою іншомовного професійного
спілкування.
Вивчення української та іноземних мов, крім мовної підготовки та
лінгвістичного розвитку, повинно формувати в майбутніх фахівців етнічну
толерантність, відкритість щодо інших культур і їх представників. Тому на заняттях з
української мови (за професійним спрямуванням) під час вивчення теми «Індивідуальні
та колективні форми фахового спілкування» було проведено дискусію у формі
«круглого столу» на тему «Встановлення ділових контактів з іноземцями», учасниками
якої були іноземні студенти та викладачі автомобільної гімназії з міста Мальме
(Швеція).
У процесі такої дискусії студентами була заповнена порівняльна таблиця
характеристик фаз ділових контактів з іноземними партнерами (табл. 1.1)
Таблиця 1.1
Характеристика фаз ділових контактів з іноземними партнерами
Фази встановлення ділових Шведські ділові партнери
Українські ділові партнери
контактів
Підготовка контакту
Використовують найбільш Орієнтуються на отримання
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Програмування контакту

достовірні
джерела
інформації, щоб уникнути
неправильного трактування
фактів
Зосереджуються тільки на
конкретній
справі,
виконують усі дії в чітко
заплановані терміни

Реалізація контакту

попередньої інформації під
час особистих зустрічей і
бесід
Зневажливо ставляться до
попередньо
розроблених
планів
та
інструкцій,
зокрема й до обумовлених,
виконують кілька справ
одночасно
Намагаються
встановити
міжособистісні взаємини,
реалізувати
неформальні
зв’язки. Основний спосіб
комунікації
–
діалог.
Емоційні,
багатослівні,
використовують
невербальні жести, міміку.
Комфортний простір для
спілкування – 0,5 м

Дотримуються визначеного
плану (графіку, схеми) дій
відповідно до інструкцій,
вимагають таких же дій від
інших. Основний спосіб
комунікації – діалог. На
переговорах
поводяться
спокійно, не зловживають
невербальними засобами.
Комфортний простір для
спілкування – не менше 1,2
м
Прийняття
рішення, Рішення
приймається Важливу роль відіграють
підбиття підсумків
керівником колегіально
статус, вік, репутація, іноді
–
матеріальний
стан
співрозмовників, під час
прийняття
рішення
враховуються перспективні
напрями розвитку компанії
Увагу студентів звертали на те, що є певні розбіжності в плануванні ділових
контактів шведськими й українськими партнерами. Проаналізувавши ці дані, студенти
дійшли висновку, що діловий контакт буде успішним, якщо планувати та реалізувати
кожну його фазу, виходячи із розуміння специфічних особливостей кожної культури.
Разом із викладачами студенти робили корективи стосовно отриманої інформації (в
усній формі), підкреслюючи, що різні культури ділової взаємодії можуть стимулювати
спільні ділові зусилля й сприяти накопиченню колективних знань, упровадженню
кращого досвіду.
Для регулювання відносин співпраці з міжнародними партнерами в процесі
укладання ділових угод майбутні фахівці повинні усвідомлювати значущість умінь
ділового писемного спілкування засобами електронної пошти. Тому на заняттях з
іноземної мови (за професійним спрямуванням) студентів ознайомлювали з правилами
складання ділових листів англійською мовою, із моделями листів різноманітного
характеру (листи-запитання, скарги, пропозиції та контрпропозиції, нагадування тощо),
пропонували майбутнім фахівцям створювати тексти електронних листів різної
функціональної спрямованості та правильно оформлювати їх для встановлення,
регулювання та коригування ділових відносин із міжнародними партнерами; виявляти
відмінності в складанні україномовної та англомовної ділової документації (заодно
провели короткий огляд цих правил, оскільки деякі студенти мали про них лише
загальне уявлення). На заняттях також були розглянуті правила складання факсів,
електронних листів, візитних карток англійською мовою тощо.
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Оскільки для вирішення ділових і професійних ситуацій майбутні фахівці
повинні вміти вести ділові переговори та розмови по телефону, студентів ознайомили з
особливостями ділової телефонної розмови, після чого вони склали для себе особисті
пам’ятки ефективного спілкування.
Сучасний фахівець має вміти компетентно й результативно вести діалог, а саме:
уміти обговорювати життєво важливі проблеми, доводити й переконувати,
аргументовано відстоювати свою позицію й спростовувати твердження опонента,
керувати вербальними та невербальними контактами з метою досягнення найбільшої
продуктивності щодо вирішення поставлених завдань і проблем. Це надає можливість
попереджувати сучасні виклики, потрясіння, консолідовано адаптуватися до змін будьякої складності, а також визначати ті аспекти життя, які потребують коректування та
впливають на шляхи самовдосконалення. З огляду на це в спецкурс включили тему
«Особливості діалогу як елемента професійної діяльності майбутніх фахівців».
У процесі формування вмінь ділового спілкування майбутнього фахівця важливе
місце посідає діалогічне спілкування, зокрема аргументаційний діалог, який передбачає
доказовість, обґрунтованість позиції та є невід’ємною частиною раціонального
співробітництва (ділової бесіди, науково-дослідницької роботи, навчання) [1]. Тому на
заняттях було проаналізовано різні стратегії поведінки майбутніх фахівців у діалозі на
фазі аргументації (табл. 1.2) та запропоновані ситуативні завдання.
Таблиця 1.2
Стратегії поведінки співрозмовників у діалозі на фазі аргументації
«Я-стратегія»
«Ти-стратегія»
«Ми-стратегія»
Мета
представити свої
вислухати співрозмовника
слухати, щоб зрозуміти
міркування, щоб
для того, щоб вказати на
партнера та врахувати його
переконати партнера у
хибність його позиції,
думку під час ефективного
своїй правоті
логіки переконань
прийняття консенсусного
рішення
Завдання
знайти найбільшу кількість знайти якнайбільше
зрозуміти інтереси,
аргументів на свою користь слабких аргументів у
інтелектуальний,
позиції співрозмовника
емоційний та соматичний
стани, відносини з
навколишнім світом,
суспільством, з іншими
людьми (ІСВ)
співрозмовника задля
прийняття ефективного
рішення
Тактика
домінування в розмові
- вибіркове сприймання
- активне слухання
- розгорнутий монолог
доказів і міркувань
- орієнтація на ІСВ
- орієнтація на особисті
- перехоплювання
співрозмовника
розуміння переконливості
ініціативи в діалозі
- конструктивна критика
фактів і доказів
- деструктивна критика
- посилання на автора
- наполягання на своїй
позиції
- риторичні питання

Техніка аргументації
- посилання на авторитет
- виокремлення деталей
- інверсія (зміна звичайного
порядку слів у висловленні
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- посилання на авторитет
- виокремлення деталей
- інверсія
- поетапна угода

- інсинуації (вигадки)
- оцінка

для надання їй особливого
стилістичного забарвлення)
- замовчування відповіді
- закриті риторичні питання
- оцінка
Специфіка поведінки
- багатослівність
- подвійність поведінки
- слухання та розуміння
- егоцентризм
- випитування
ІСВ співрозмовника
- ігнорування ІСВ і думки
- ігнорування ІСВ і думки
- відсутність негативних
партнера
партнера
емоцій
- тиск, оцінка
- багатослівність
- аргументи належать ІСВ
- відсутність зворотного
- відсутність зворотного
співрозмовника
зв’язку
зв’язку
- існує зворотній зв’язок
- аргументи обираються зі
- перехід на особистість
свого ІСВ
співрозмовника
Результати узагальнень дозволили студентам стверджувати, що завжди існує
сфера компромісу, сфера прийняття оптимального рішення, яке задовольняє ІСВ
партнерів під час діалогу. Переконливість аргументів, фактів і доказів для
співрозмовника визначається не їх абсолютним, об’єктивним значенням і науковою
істинністю, а тим, який суб’єктивний зміст вони несуть для інших, наскільки вони
відповідні його ІСВ. Тому оцінка процесу та результату комунікативної взаємодії
обумовлюється ІСВ співрозмовника, його цілями та суб’єктивною інтерпретацією
всього, що відбулося. Комунікація ефективна щодо процесу та результату тоді, коли в
процесі спілкування співрозмовники визначили сферу компромісу, тобто досягли
поставленої мети засобами комунікативної взаємодії, а саме: психологічного, мовного
та логічного маніпулювання [2].
Отже, такі заняття сприяли не лише доповненню, поглибленню, уточненню
набутих теоретичних знань, а й розвитку інтересу до обраної професії, спеціальності, а
також усвідомленню значущості оволодіння майбутніми фахівцями культурою
іншомовного професійного спілкування для підвищення якості їхньої професійної
підготовки.
Література:
1. Герасимова И. А. Введение в теорию и практику аргументации : учеб. пособ. /
И.А. Герасимова. – М. : Университетская книга, Логос, 2007. – 310 с.
2. Никитина Л. Технология формирования профессиональной компетентности / Л.
Никитина, Ф. Шагеева, В. Иванов // Высшее образование в России. – 2006. − №9. − С.
125-127.
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА У
СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Організаційна культура в студентському середовищі є складним соціальним
явищем, яке формується під впливом низки факторів. У сучасних умовах
удосконалення системи вищої технічної освіти ключовим питанням є відродження її
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культурно-творчої місії, перехід до культуротворчої системи освіти в цілому.
Необхідність такого оновлення пов’язана з тим, що існуюча система не забезпечує
вирішення поставленого завдання – формування культури майбутніх спеціалістів, у
якій поєднуються високий професіоналізм і духовне багатство. Сьогодні чітко
усвідомлюється, що освіта й культура, розвиваючись у взаємодії, забезпечують творчий
взаємозв‘язок моральних, художніх, інтелектуальних якостей особистості, необхідних
майбутньому фахівцю. Вихід на нові стандарти загальнокультурної підготовки полягає
у вихованні у студентів творчого підходу до навчально-виховного процесу. Велике
значення має виховання потреби та сприйняття навчальної діяльності як найвищої
насолоди та необхідності, яку відчуває особистість у процесі загальнокультурної
підготовки.
Під загальнокультурною підготовкою розуміємо процес, у якому єдність змісту,
форм, засобів і методів освіти стимулює духовний розвиток майбутніх спеціалістів.
Основними завданнями цього процесу є формування базової професійної культури,
виховання здатності до сприйняття творів мистецтва, формування високих культурних
потреб та інтересу до вдосконалення культури спілкування, визначення свого місця в
діалозі культур, а також розвиток культурного самопізнання. А.А. Бахтін стверджував,
що “ три галузі людської культури – наука, мистецтво й життя – набувають єдності
лише в особистості ”. Усе це вимагає розробки нової системи освіти, яка покликана
охопити всі щабелі культурного зростання, морального й художнього становлення
особистості, всі рівні її духовної зрілості й морально-культурної гідності: від
бездуховності, культурної нерозвинутості до свідомої, високодуховної поведінки й
формування професійної здібності творити за законами краси.
Зміст загальнокультурної підготовки студентів у сучасному технічному закладі
вищої освіти ,насамперед, відбиває процес прогресивних змін якостей особистості
майбутнього інженера. Цей прогрес можливий лише за умови дотримання системності і
структурної гнучкості в побудові змісту загальнокультурної підготовки у вищій
технічній школі та визначенні системи педагогічного впливу на особистість студента в
класичній тріаді – освіта, навчання, виховання, де провідним визнається виховання.
Новий підхід у галузі виховання полягає в тому, щоб організувати процес
формування особистості спеціаліста з вищою освітою на підставі взаємозв’язку,
взаємного проникнення всіх видів виховання, покликаних формувати загальну
культуру особистості.
У сучасній концепції вищої освіти містяться два положення, що мають
відношення до формування загальної культури особистості: гуманізація та
гуманітаризація освіти. Відповідно до першого положення припускається збільшення
навчальних годин на дисципліни, пов'язані з підвищенням загальної культури
особистості: підключення необхідних для цього компонентів в усі цикли предметів та
їх перегляд в одному напрямі, створення неформальної сфери освіти з
гуманітаризованим змістом. Згідно з другим положенням, гуманізація освіти означає
глобалізацію в трансляції культур. При цьому способи і зміст трансляції повинні бути
зорієнтовані на сучасне досягнення загальнолюдської духовності, інтелекту й
моральності. У свою чергу, соціалізація людини в межах загальноосвітнього процесу
повинна бути спрямована на пошук і реалізацію нових способів розкриття і
формування його індивідуальних можливостей .
Сьогодні ця проблема гостро відчувається в багатьох сучасних технічних
закладах вищої освіти. Розвиток суспільства та громадських відносин свідчить, що
вища освіта повинна готувати майбутнього інженера до виконання як професійних, так
і культурних функцій. Саме структура й функції майбутньої інженерно-технічної
діяльності визначають основні напрями загальнокультурної підготовки студентів у
процесі викладання різних дисциплін, які в сукупності створюють загальну картину
атмосфери та конкурентоздатності сучасних ЗВО.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
НА ДОВИШІВСЬКОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Довишівське навчання іноземних громадян в Україні передбачає підготовку
осіб, які не володіють українською мовою. У подальшому вони мають право вступу до
закладів вищої освіти для навчання українською мовою.
Підготовка іноземців передусім спрямована на формування україномовної
професійної компетенції, сприяє адаптації іноземних здобувачів в навчальному процесі.
Важливо вже на підготовчому етапі ознайомити іноземців з навчанням у виші,
сформувати уявлення про освітній процес: тривалість навчання на підготовчому
відділенні, кількість семестрів, форми контролю знань, види занять, самостійну роботу
тощо. Отже, завдання довишівської підготовки загалом полягає в адаптуванні
іноземних слухачів до умов інтегрування в українську систему вищої освіти.
На початковому рівні слід сформувати основні навички та вміння, які дозволили
б слухачам у мінімальні терміни подолати мовний бар’єр і використовувати вивчений
матеріал для подальшої комунікації. Початковий етап є одним з найважливіших,
оскільки в цей час формуються первинні вміння в оволодінні українською мовою –
читання, письмо, говоріння, комунікативна поведінка в ситуаціях повсякденного
спілкування.
Вважаємо, що одним з основних складників методики навчання української
мови на початковому етапі є організація системи контролю. Це питання є актуальним у
часі й просторі. За допомогою ефективного контролю викладач може оцінити роботу
учня і встановити відповідність між накресленими цілями й досягнутими результатами.
Контроль знань і вмінь видається необхідним складником навчального процесу,
оскільки від умілої організації контролю залежатиме успішність роботи викладача в
групі.
Як відомо, контроль виконує дві функції – навчальну й контролюючу. Навчальна
функція контролю сприяє формуванню механізмів самооцінки в слухачів, що стимулює
їхню пізнавальну діяльність. Реалізуючи контролюючу функцію, викладач виявляє у
слухачів прогалини в освоєнні навчального матеріалу і в разі виявлених прогалин може
усунути ці недоліки, змінюючи при цьому стратегію навчання. Тому етапи контролю
повинні відповідати етапам навчання. Слід організувати систему контролю, яка б
відповідала принципу комунікативно-діяльнісного підходу у вивченні української
мови. За чіткої системи контролю викладач не тільки перевіряє набуті іноземцями
знання, а й може вносити деякі зміни до навчального процесу.
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Форми контролю залежать від мети навчання. У сучасній методиці викладання
розрізняють три види контролю – поточний, рубіжний і підсумковий, що здійснюються
під керівництвом викладача.
Метою поетапної перевірки знань є виявлення рівня сформованості вмінь і
навичок іноземних учнів після вивчення однієї чи кількох тем. Так, поточний контроль
сприяє формуванню навичок та вмінь, коли ще не сформовано ключові компетенції
слухача. Його проводять регулярно, на кожному занятті. Викладач перевіряє ступінь
засвоєння учнями лексико-граматичного матеріалу. На практиці форми можуть бути
досить різноманітні, а завдання повинні мати передусім комунікативну спрямованість
(відповіді на запитання, складання запитань, закінчення речення тощо). Під час
підготовки до будь-якої контрольної роботи слухачі виконують самостійні роботи
(кількість становить 20 самостійних і 10 контрольних робіт).
У кінці першого навчального семестру відокремлюємо елементарний рівень
володіння українською мовою й умовно співвідносимо його з рубіжним контролем.
Так, за допомогою рубіжного контролю викладачі перевіряють рівень сформованості в
іноземців умінь у певному лексико-граматичному і мовному матеріалі. Рубіжний
контроль, як правило, проводять у кінці низки занять, пов’язаних між собою однією
лексико-граматичною темою, у формі контрольних робіт.
Підсумковий контроль зазвичай здійснюють у кінці навчального року, а отже,
він є результатом успішної реалізації перших двох видів контролю й визначає
готовність слухачів підготовчого відділення до спілкування в навчальній та побутовій
сферах.
Властивий сучасному освітньому процесу динамізм вимагає постійного
коригування й оновлення методичних матеріалів для різних рівнів навчання української
мови як іноземної.
Тож проблема підвищення якості викладання української мови як іноземної в
освітній системі вищої школи є актуальною. Це потребує врахування сучасних
методик. Тому перед викладачами постає необхідність підготовки навчальних
матеріалів для цілісного забезпечення дисципліни.
Відсутність навчальних матеріалів відповідного рівня визначило актуальність
розробки на кафедрі мовних дисциплін Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва методичних рекомендацій з української мови для
проведення контролю знань іноземних слухачів підготовчого відділення (укладачі:
доцент, канд.філол.наук І.Ю. Підгородецька; доцент, канд.філол.наук О.В.Тихоненко).
Найважливішим завданням методичних матеріалів є відбір навчального
мінімуму, тобто базового матеріалу, який використовується в усіх видах і формах
мовленнєвої діяльності і презентує всю систему української мови в основних рисах.
Саме поєднання цих двох чинників – базового навчального матеріалу і системності
відбору лексико-граматичного контенту – і може стати основою для досягнення
оптимального результату в навчанні на початковому етапі.
Контролю піддаються всі види мовленнєвої діяльності: читання, письмо,
аудіювання, говоріння і знання граматики, що враховано під час упорядкування
методичних розробок. Так, у згаданій роботі запропоновано систему завдань і вправ
для проведення поточного, рубіжного і підсумкового контролю. До поточного
контролю складено 10 контрольних робіт, кожну з яких проводять після вивчення нової
теми. Рубіжний контроль містить контрольні роботи, що визначають елементарний
рівень володіння українською мовою. У ході освоєння кожної теми звітність іноземних
студентів зводиться до обов'язкового виконання форм рубіжного контролю різних
видів мовленнєвої діяльності. Оцінка рівня засвоєння граматичного матеріалу
здійснюється у формі контрольної роботи з вивченого граматичного матеріалу.
У підсумковому контролі презентовано комплексний тест із граматики
української мови (54 завдання із закритими відповідями на вибір однієї правильної), а
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також тексти для читання й аудіювання, розмовні теми і запитання для співбесіди,
спрямовані
на перевірку навичок зв’язного мовлення. Підсумковий контроль
розроблено із застосуванням традиційних та інноваційних методик, де має місце
насамперед тест із перевірки лексико-граматичного матеріалу, аудіювання.
Вважаємо за потрібне залучення таких текстів: «Україна на карті світу», «Столиця
України – місто Київ», «Харків», «Державні символи України», «Різдво», «Календар»,
«Тарас Григорович Шевченко», «Географічне положення України». Кожен текст
містить низку запитань, що дозволяє визначити рівень сформованості україномовних
умінь і навичок.
Після освоєння тем першого семестру іноземний студент зобов’язаний
підготувати монологічне висловлювання. Для монологічного висловлювання
презентовано розмовні теми: «Моя сім’я», «Мій робочий день», «Мій вихідний день»,
«Місто, в якому я навчаюсь», «Агроуніверситет» (обсягом 100-120 слів).
Отже, для подальшого вступу до закладів вищої освіти України іноземним
громадянам необхідно досягти першого рівня володіння українською мовою, що
дозволить здобувачеві задовольняти основні комунікативні потреби в спілкуванні з
носіями мови в соціально-побутовій, соціокультурній сферах. Довишівська підготовка
іноземних громадян до навчання на основних курсах є окремою педагогічною
системою, яка має самостійні цілі і завдання, форми і прийоми. Необхідним
складником у цій підготовці виявляється контроль знань.
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MIND MAP - ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВНИКА
Всім відомо, що вивчення словника досить нудне заняття. На допомогу приходить
Mind Map - ефективний інструмент для вивчення англійського словника, інструмент
мислення, що дозволяє не проводити багато часу за зубрінням. Що ж це таке і на чому
заснований принцип цього способу? Він створює структуру знання для кожного
цільового слова, пов'язуючи його з іншими словами або поняттями. Він також включає
в себе слова, картинки, колір, зображення і графіку.
Концепція Ментальних Карт була вперше висунута Тоні Бузан в 1960-х, як
інструмент ведення заміток. На початку,Тоні Бузан використовував цей метод, щоб
допомогти студентам, у яких виникали проблеми в їх дослідженнях. Він виявив, що ці
студенти досягли прогресу в навчанні, і їх мислення змінилося.
Бузан порівняв Mind Map з картою міста для зручності розуміння. Він сказав, що центр
міста подібний центру Mind Map. Головна дорога в місті дорівнює головної думки в
процесі мислення, а вторинна дорога являє собою вторинну думку і т.д. З картою
розуму ви дізнаєтеся куди ви йдете і де ви були [1].
Ментальна Карта, заснована на ієрархії і класифікації інформації, вона витягує гілки
з центральної теми з певними асоціаціями.
Перший крок у створенні Mind Map - знайти саму центральну або ключову ідею.
Вона буде розміщена в центрі карти. Кожна пов'язана ідея зіставляється лінією з уже
зіставленої пов'язаної ідеї, і від нової ідеї до інших пов'язаних ідей.
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Метод Mind Mapping може допомогти представити словники у вигляді логічної і
пов'язаної матриці.
Навчання тісно пов'язане з пам'яттю.
Якщо ми обробляємо інформацію на глибокому рівні, а потім збережемо її в нашій
когнітивної мережі, її буде набагато простіше знайти при необхідності, так як є багато
підказок, які є посередниками для вилучення.
Повністю забути предмет з такою кількістю зв'язків зовсім малоймовірно.
Чим глибше рівень, на якому обробляється елемент, тим краще пам'ять, тому що слід
пам'яті більш укорінився [3].
Ментальна Карта, є проявом обробки інформації на глибокому рівні в міру її
побудови до інформації, пов'язаної з ключовими словами. Формування асоціації між
частинами знань допомагає полегшити їх збір і зберігання в пам'яті [3]. Крім того, Mind
Map має справу з інформацією в добре організованій формі.Організований матеріал
покращує пам'ять, тому що елементи пов'язані один з одним систематично. Відгук
одного елемента призводить до відкликання пов'язаних з ним елементів [3].
Концепція візуалізації знань була запропонована М.Дж. Еппер і Р.А. Буркхард
вперше в 2004 році. Візуалізація – це засіб, що дозволяє отримувати складну
інформацію легко і швидко, а також є інструментом, здатним перенести абстрактну
інформацію в конкретний контент. Візуалізація об'єднує всі графічні засоби, які можуть
бути використані для конструювання і передачі складних ідей [2]. Крім передачі фактів,
візуалізація знань спрямована на перетворення розуміння, досвіду, цінності,
очікування, перспективи,
і дозволяє відновити, запам'ятати і правильно застосувати ці ідеї [2].
Дослідження підтвердили, що людський мозок включає в себе ліве півкуля
головного мозку і праве.
Ліва півкуля мозку відповідає за логіку, мову, судження, міркування і т. д. А права
півкуля мозку відповідає за зображення, колір, простір, музику і т. д. Функції двох
півкуль різні. Лева півкуля мозку відповідає за логічне мислення, в той час як права
півкуля мислить в термінах зображень або символів.
Права півкуля мозку- є джерелом творчості [4]. Однак більшість людей звикли до
логічного мислення замість мислення в образах. Таким чином, для більшості людей,
можливості правої півкулі мозку в повному обсязі не експлуатуються. Карта розуму це візуальна карта, що складається з лінії, кольору і графіки, які допомагають
активувати праву півкулю мозку і привести силу двох півкуль в повну силу.
Синергія двох півкуль в навчанні може поліпшити ефективність навчання.

(Приклад ментальної карти)
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З наведеного вище обговорення, Mind Map повинна зіграти важливу
роль у педагогічній практиці. Основна функція Mind Map полягає в тому, що
це може допомогти створити взаємопов'язаність між ізольованими одиницями або
предметами.
Карта допомагає студентам досягти більш глибокого розуміння своїх знань. В ході
цього процесу створюється і накопичується нова і велика система знань. Тому в
педагогічній практиці вчителя можуть використовувати Mind Map для допомоги
студентам у створенні знань і полегшення спілкування між вчителями та учнями. Крім
того, використання кольору і графіки в Mind Map може полегшити навчання.
Грунтуючись на цьому, Карта Розуму може розглядатися в якості стратегії навчання.
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АВТОРСКАЯ ЦИФРОВАЯ НАГЛЯДНОСТЬ НА УРОКАХ РКИ
Постановка проблемы. Наглядность – один из основных инструментов в
преподавании языка как иностранного. Современные технологии качественно и
типологично изменили содержание термина наглядность, дали возможность включить
не только статические типы информации, но и динамические, «немые» и озвученные.
Преподаватели РКИ сегодня активно участвуют в создании интерактивных
образовательных сервисов различного масштаба и назначения. Чтобы убедиться в этом,
достаточно задать поиск на видеохостинге YouTube. Уже накоплен достаточный опыт и
материал для обобщения, выявления тенденций, выбора эффективных приемов для
успешного решения конкретных учебных задач, разработки практических
рекомендаций для начинающих авторов [5, 6, 8, 9].
Анализ исследований и публикаций по теме. Ряд практиков видят в
интерактивных технологиях большой потенциал для достижения достаточного уровня
языковой компетенции, адаптации в новой языковой среде, личностного роста
студентов [1, 4, 10], возможность создании учебных пособий нового типа [2, 3, 7, 8].
Цель статьи. В данной публикации предлагается классифицировать виды
наглядности по таким критериям, как каналы её физического восприятия студентами с
помощью органов чувств, цифровые форматы, способы реализации электронных
проектов; продемонстрировать эффективность внедрения интерактивной наглядности в
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практику преподавания РКИ для её оптимизации. В статье предлагается рассмотреть
алгоритм создания мультимедийного электронного пособия с помощью доступных
виртуальных инструментов, представить различные виды заданий для аудиторной и
самостоятельной работы.
Изложение основного материала.
Виды наглядности, в том числе и электронной, по каналам восприятия с помощью
органов чувств подразделяются на визуальные, аудиальные и мультимедийные.
Зрительная наглядность оформляется в виде текстов, графических изображений,
таблиц, майнд-карт.
Оцифрованные тексты. Эксплицитные способы представления информации –
выделения символов (начертание, регистр, цвет) позволяют акцентировать внимание на
важных моментах учебного текста. Одним из видов заданий может быть такое:
реконструировать текст (устно или письменно) по выделенным ключевым словам и
словосочетаниям.
Цифровая графика. Картинки и фотографии играют роль идеографического словаря
для пояснения отдельных номинаций, идиом и ситуаций. Изображения могут
выступать оперативным средством контроля усвоения лексики. Проверочные задания
создаются в контексте дидактической цели. Например, можно предложить студентам
выбрать иллюстрации для отдельных текстовых фрагментов, расширить высказывания,
связав их с изображением по смыслу или ассоциациям.
В таблицах подаются данные для наглядного структурирования знаний различных
аспектов языковой компетенции: о падежной системе, спряжении глаголов, лексике
урока. Открытый электронный журнал дает возможность отслеживать успеваемости
группы в онлайновом режиме, что является одним из инструментов повышения
мотивации к учебе.
Майнд-карты визуализируют новый материал как комплекс, состоящий из
взаимосвязанных компонентов. Например, правильное употребление глаголов
движения «идти–ходить» требует знания их спряжения во всех временах, винительного
падежа существительных и прилагательных в значении направления действия,
способов выражения времени, цели, причины и т.д.
Включение в аудиторные и занятия и задания для самостоятельной работы аудио
файлов, в которых озвучены тексты в целом, отдельные его элементы, скороговорки,
песни, дают возможность несколько раз прослушать материал, повторить его за
диктором, усвоить правильное произношение. Звуковые файлы подбираются из
интернета или записываются и редактируются самим преподавателем.
Мультимедиа. Различные типы информации объединены в обучающих видео.
Принцип занимательности может быть реализован, например, в том, чтобы сделать
учащихся
персонажами
роликов
при
изучении
лексики,
грамматики,
лингвострановедения. Обучающие видео можно создавать самостоятельно или
заимствовать на просторах интернета. Мы за первый вариант. Во-первых,
преподаватель может реализовать свои собственные дидактические идеи
применительно к изучаемой грамматической или лексической теме. Требования,
которым, должны соответствовать учебные видео, – краткость, содержательность,
интересность, качество. Сервис Google Classroom – доступная платформа для
оперативного ознакомления студентов с цифровой наглядностью.
По формату виды наглядности можно разделить на статичные и динамичные.
К первой категории относятся файлы для иллюстрации декларативной информации
(что – это что, кто – это кто, как называется действие как процесс, завершенность,
результат). Статичные изображения в графических форматах .jpeg .png подходят для
представления грамматических и лексических тем: «Цвет», «Падежные окончания»,
для подготовки заданий в виде кроссвордов.
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Ко второй – анимации, визуализирующие процедуры (что делается как, что
происходит каким образом, с помощью чего), выраженные глаголами НСВ – течь,
протекать, собирать, падать и мн. др. Особенно это актуально на этапе изучения
специальной лексики. Здесь могут быть использованы анимированные рисунки в
формате .gif или видео иллюстрации.
По локализации предъявления наглядность подразделяется на аудиторную и
внеаудиторную. В первом случае учащиеся имеют возможность слышать поясняющие
комментарии преподавателя в реальном времени. Во втором – расширяются типы
заданий для самостоятельной работы – многократное повторение, произношение,
воспроизведение текста с отключенным звуком.
Материальная база: компьютер, офисные приложения (Word, Excel, PowerPoint),
графические и аудио редакторы, программы по созданию слайд-шоу, платные и
онлайновые условно бесплатные, которые, хоть и имеют ограничения в объеме
возможных операций, но часто вполне достаточны для создания небольшого
информационного продукта.
ПО для реализации выбирается преподавателем по двум принципам: «я это знаю»
или «я хочу это узнать». Сегодня каждому желающему доступны виртуальные
инструменты, чтобы создавать электронные авторские учебники с включением
элементов мультимедиа, тематические словари (переводные и картинные), тестовые
задания, презентации, таблицы и т.п. Оцифрованные иллюстрации и возможность их
дистанционного предъявления позволяют включать такие параметры, как «достаточное
количество», «разнообразие», «цвет», «звук», «движение». Графические, аудио- и
видеоредакторы обеспечат надлежащее качество наглядности. Хранить созданные
ролики удобно на хостинге YouTube, т.к. канал выделяется пользователю
автоматически после создания почтового аккаунта на Gmail. Так, автор этой статьи
разрабатывает «многосерийный» комплекс в помощь студентам, изучающим глаголы
движения. В коротких клипах даются текстовые примеры использования
беспрефиксальных и префиксальных глаголов, анимируется вид того или иного
перемещения в пространстве.
Алгоритм, которому мы следуем при создании учебной видео иллюстрации:
– выбор темы;
– разработка сюжета в программе для создания интеллектуальных карт Coogle;
– написание текстовых блоков;
– подбор графических иллюстраций;
– озвучивание фрагментов;
– подготовка сцены;
– монтаж;
– написание аннотации, подбор ключевых слов (тегов) и размещение на авторском
канале YouTube.
К каждому видео разрабатываются задания, пояснения, вопросы: «до просмотра» /
«после просмотра».
Как показывает практика, примеры из видео иллюстраций вызывают у студентов
интерес, хорошо запоминаются и снимают психологическое напряжение при изучении
сложных грамматических тем.
Выводы. Использование инновационных технологи в практике преподавания РКИ
позволяет конкретизировать материал на этапе его предъявления; сократить временные
затраты на объяснение, соединять зрительный, звуковой образы и изображение,
оптимизировать учебный процесс: разнообразить виды учебных заданий на всех этапах
занятия, концентрировать внимание на изучаемом объекте, поддерживать постоянный
интерес к учебной деятельности, успешно формировать языковую компетенцию на
активном и пассивном уровнях.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ АНТРОПОНИМЫ В СОСТАВЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Личные имена существовали во все периоды развития человеческого общества.
Раздел ономастики, который изучает историю возникновения, развития и
закономерности функционирования имен собственных, называется антропонимией.
Антропоним – любое имя собственное, которым назвали человека. Личные имена
имеют тесную связь с культурой, историей, литературой, мировоззрением общества, в
котором они появились. Поэтому имена собственные имеют ярко выраженную
национальную специфику и активно используются в литературных произведениях,
пословицах, поговорках фразеологизмах. Во фразеологических единицах имена
собственные являются ключевыми словами для понимания всего высказывания,
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осуществляют функцию разлячения и выделения, отображают характерное для
носителей языка миропонимание.
Достаточно частое использование антропонимов во фразеологии объясняется
также особенностями данного жанра. Фразеологизмы, в состав которых входят имена
собственные, уникальны, экспрессивны, эмоциональны, они имеют огромную
культурологическую значимость. Имена собственные являются маркерами
определенной языковой культуры. Так, услышав выражения Демьянова уха, Федот, да
не тот, валять Ваньку, куда Макар телят не гонял, Филькина грамота, Фома
неверующий, любопытная Варвара, Маша-растеряша мы понимаем, что они относятся
к русской языковой культуре, так как включенные в них имена Демьян, Федот, Ванька,
Макар, Филька, Фома, Варвара, Маша ассоциируются с исконно русскими именами. О
том, что фразеологизмы принадлежат к английской языковой культуре, становится
ясно по именам Jack, Bob, Nancy, которые содержатся в следующих фразеологических
единицах: A good Jack makes a good Jill (у хорошего мужа хорошая жена), Bob"s your
uncle (проще простого) и др. Типично немецкими мы воспринимаем антропонимы Fritz,
Hans, Grete, Liese.
Целью данной статьи является изучение семантики фразеологических единиц
немецкого языка, в состав которых входят имена собственные. Объект исследования –
фразеологизмы из «Немецко-русского словаря разговорной лексики» Девкина В. Д. [1].
Широко распространенные немецкие имена, используемые в речи регулярно,
стали элементами многих фразеологических высказываний. Такие имена, как Hans,
Fritz, Heinrich, Kunz, Peter, Michel; Grete, Liese и др., стали выразителями определенных
черт характера людей. Так, именем Peter называют неинтересного, глупого, нудного
человека: ein dummer Peter (дурачок), ein langweiliger Peter (разг. зануда), den Schwarzen
Peter zuschieben (свалить вину на кого-л.), dem Peter nehmen und dem Paul geben (с
одним расплатиться у другого занять), den Schwarzen Peter spielen (быть козлом
отпущения).
Имя Heinrich (Генрих) ассоциируется с безвольным, вялым, невеселым
человеком: ein sanfter Heinrich (разг. тряпка, мямля), auf müden Heinrich machen
(работать не спеша, без усердия), den müden Heinrich spielen (досл. играть уставшего
Генриха, т.е. впасть в депрессию, захандрить).
Интересно, что немцы называют полицейский автомобиль, в котором перевозят
арестованных преступников, der grüne Heinrich (досл. зеленый Генрих).
Фразеологизмы, содержащие имя Hans, имеют отрицательную коннотацию,
потому что данное имя собственное имеет семантику изумления, замешательства,
бестолковости: dastehen wie die Hans, wenn’s donnert (очень удивиться), (разг.) опешить,
(досл. стоять как Ганс, когда грянул гром) или ein Gesicht machen wie die Hans, wenn’s
donnert (иметь глупый вид); wie eine Hans watscheln (ворчать как Ганс).
Hanswurst – комический герой немецкого народного театра (досл. Ганс-колбаса).
Имя Hans в составе слова вызывает ассоциации с неуклюжим толстым человеком,
шутом, паяцем, а фразеологизм den Hanswurst machen имеет значение «валять дурака,
паясничать, шутить».
Женское имя Liese было распространено в бедных семьях. Девушки из таких
семей работали прислугой, выполняли грязную работу, поэтому имя Liese стало
ассоциироваться с девушками неаккуратными, безответственными: ein vergessliches
Lieschen (забывчивая), eine liederliche Liese (неряха).
Именно типичность и распространенность способствуют переходу имени
собственного в нарицательное, и такие имена употребляются уже для описания какоголибо явления или определения любого мужчины или любой женщины, которым
присущи определенные черты. Интересен тот факт, что фразеологизмы с
вышеуказанными именами имеют, как правило, отрицательное значение.
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Литературоведы объясняют это тем, что в устной речи происходит очень быстрая
эмоциональная реакция на негативные стороны объективной действительности.
Отличительной особенностью таких фразеологизмов является их узкая
комбинаторная сочетаемость. Например, в выражении ich will Hans heissen, wenn …
(назовите меня Гансом, если я что-то сделаю не так) именно с именем Ганс
ассоциируется неправильное поведение; с именем Отто связывается желание отругать,
накричать: j-n zum Otto machen (досл. превратить кого-то в Отто).
К особой группе мы отнесли фразеологизмы, в которых важную роль играет
фонетика. Такие фразеологизмы возникли в результате звукового сходства,
аллитерации и рифмы. Аллитерация создается путем повторения одинаковых звуков в
начале слов: es ist Hans wie Heine (что Ганс, что Генри, т.е. все равно; русск.: что в лоб,
что по лбу). Рифма образуется созвучными окончаниями слов: Hinz und Kunz (Хинц и
Кунц, т.е. всякий встречный, поперечный), Nachgerade kommt Hans ins Wams (русск.:
поспешишь – людей насмешишь).
Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые фразеологизмы выражают
какие-либо явления завуалированно. Например, для обозначения «смерти»
используется выражение Freund Hein или Gevatter Hein – костлявая с косой (дословно
переводится как «друг Хайн или кум Хайн»); Северное море во время шторма
называют поэтически – blanker Hans (дословно: «сверкающий Ханс»); черт, дьявол –
это ungeborener Gerhardt (нерожденный Герхард).
Итак, изучив семантику имен собственных в составе фразеологизмов немецкого
языка, мы пришли к выводу, что в исследуемых фразеологизмах имя собственное
является выразителем типичных черт характера, внешнего вида, поведения, поступков
определенного человека, оно как бы «впитывает» в себя личностные черты субъекта и
передает их любому другому объекту.
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HOW TO LISTEN MORE EFFECTIVELY
Language emerged as a communication tool. It may be alive just through speech.
And when we discuss teaching a foreign language, we primarily have in mind teaching it as a
means of communication.
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As we are all aware, speech is a bilateral process. It includes hearing, on the one
hand, and speaking, on the other. Auding or listening and comprehension are rather difficult
for students, because most of them never developed the habits that would improve their
overall English by working on their listening abilities.
The best methods were adopted by our students and we would like to share our
successful experience.
First of all you should cope with your wish to try to understand every word people
are saying. It’s more important to keep up with the conversation and try to understand the
main idea. Once you relax and make it a priority to understand the main idea, you’ll have the
possibility to complete your comprehension with the details and make it clear later by asking
questions.
Now when you’ve focused on the big picture, you can look for detailed information
that will help you comprehend fully. When listening for details, you’re interested in very
specific information such as a name or a number. Ignore anything else that doesn’t sound
relevant to what you are listening for. This way, you will be able to be concentrated in your
search and get the details you need to understand the message.
For example, if you’re interested in knowing the position of a person, pay attention
to the words related to work like “salary”, “office”, “money,” “colleagues”, “chief”.
The next tip for you is that you shouldn’t listen to the same kind of English audio
materials all the time, not stick to listening to only the news, or only watching the same TV
shows over and over again. Instead, listen to a variety of different kinds of situations and
topics.
As soon as you find a resource that makes you happy, keeps you learning English by
listening and lines up with your goals and interests, you will for sure master your listening
skills.
As an English learner, the main focus should be turning the sounds you hear into
words, and then turning those words into a message.
Transcribing - a word for “writing what you hear” - gives you a surprisingly fun way to
improve your listening skills. Listening and writing down what you hear helps you not only
learn new vocabulary but also improve your pronunciation. You can learn by listening and
writing down every single word. You can learn new words and discover that certain words are
pronounced very differently than you thought.
And last but not least – try to start with a positive mindset. The first thing you should
learn to do is to listen optimistically. Why? You have to actually believe that you can hear and
understand what people are saying.
English listening can be very difficult, especially with speakers who have a strong
accent or who talk really fast. But you’ve actually done it before: you learned how to listen
and understand and speak a language when you were a baby. Why should it be different now
when you’re an adult? If you listen with a good frame of mind, you’ll see it’s not impossible.
Focus on actively listening. When people are talking, don’t focus on what you’re
going to reply, don’t try to translate what they’re saying, don’t analyze the grammar structure
of the sentences just listen.
Finally, the best way to learn English by listening effectively is to simply listen to English as
much as possible.
And you should be sure to listen to things that interest you. If you don’t, it’ll be
difficult for you to continue. You’ll get bored and eventually give up.
It can be a challenging task, but with lots of practice, anyone can improve their listening
comprehension skills and learn English by listening.
Listening, like many things in life, will become easier with practice. Just keep
working, and you’ll surely succeed!
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ПЛАНУВАННЯ, САМОУПРАВЛІННЯ ТА САМООЦІНКА
УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ
ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ –МВФР
Актуальність дослідження пов’язана з відсутністю використання самопізнання
під час навчання. Існуючи практики традиційного навчання у вишах зовсім не
передбачають його використання в ході учбової діяльності при засвоєні предметів [4].
Водночас новітні інформаційні технології надали можливість користування масовими
курсами онлайн, які придбали надзвичайну популярність у нового покоління.
Все це продиктувало потребу у:
- пошуку та створенні нових форматів навчальних матеріалів, які б не втратили
методичне значення та навчальний вплив в ході засвоєння предмету;
- створенні інструментів для забезпечення, впровадження, відстеження
навчальної діяльності;
- створенні інструментів для евалюації та самооцінки навчальної діяльності,
якості навчальних матеріалів та ефективності навчальних стратегій, що були
використані.
Таким чином з'явилися умови включення самопізнання в
процес
цілеспрямованого розвитку особистості в умовах навчання [3].
Нами була розроблена евристична динамічна «Модель взаємодії факторів
розвитку особистості» (МВФР) для введення когнітивного компоненту самопізнання в
процес цілеспрямованого саморозвитку студента. Мета полягала в усвідомленні
студентом значущості самопізнання та постійного використання його в процесі
навчання та самооцінки. МВФР дозволяє досить детально планувати, відслідковувати й
контролювати процес саморозвитку студента на основі об'єктивних даних про
збалансованість його особистісних смислів, ресурсів і стратегій, використовуваних їм
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на основі свободи вибору. В результаті усвідомлюються закономірності цього процесу,
цілеспрямовано формується й освоюється стратегія самопізнання, саморозвитку й
самореалізації на основі психологічної метакомпетентності, що набувається в умовах
вирішення конкретного завдання.
Інноваційна модель одночасно формує саморозвиваюче навчальне середовище,
яке забезпечує процес самопізнання і саморозвитку, і надає інструмент, який
відображає цей процес.
Таким чином модель дає можливість управляти й досліджувати увесь процес
розвитку самопізнання та саморозвитку особистості студента в ході всього періоду
навчання предмету, забезпечуючи вимір, числове вираження й графічне відображення
динаміки й ефективності цього процесу.
Для більш ясного розуміння опишемо структуру МВФР.
Модель будується на основі комп'ютерної обробки даних, які поступають з
тестів-опитувальників, контент-аналізу, карти трансформації даних комплексного
розвитку особистості в ресурс самопізнання. У верхній частині графічного
відображення моделі МВФР знаходиться інформація, у якій зазначений індивідуальний
код студента, номер його групи та дата побудови МВФР. Сама модель складається з 4
зон: смислової (зони метасмислів), двох когнітивних (зони внутрішніх ресурсів
індивіда, яка у свою чергу ділиться на зону метаздібностей і зону метаякостей),
діяльнісної (зони використовуваних стратегій навчання).
Усі зони МВФР зв'язані між собою. Психологічні механізми самопізнання
покладені в основу цього зв'язку, а саме: між смислами, ресурсами й умовами (що
задаються стратегіями) існує такий тип взаємозв'язку, коли розвиток одного з
компонентів призводить до розвитку всієї системи, оскільки вони зв'язані
синергетично. Розвиток відбувається в процесі зрівноважування смислів, ресурсів,
умов (психологічний механізм рівноваги), але сам процес зрівноважування постійно
породжує новий нерівноважний стан через виникнення інших умов і орієнтирів на нові
особистісні смисли, як наслідку, розвитку одного з компонентів. Таким чином
забезпечується безперервність процесу саморозвитку на основі самопізнання, тобто
саморозвиток запускається знову й знову.
Кожна зона МВФР має свою структуру:
1. Зона метасмислів розділена на 5 секторів. Три з них відображають основні
особистісні смисли (професійний, соціальний і екзистенційний); один сектор –
валентність метасмислів (величина постійна); один сектор – насичення метасмислів
(рівень розвитку метасмислів).
2. Зона метаздібностей розділена на 6 секторів. Три з них відображають основні
метаздібності (до саморозвитку, до синергетичної взаємодії, до рішення проблем); один
сектор – валентність метаздібностей (величина постійна); один сектор – вагомість
метаздібностей (величина постійна); один сектор – насичення метаздібностей (рівень
розвитку метаздібностей).
3. Зона метаякостей розділена на 10 секторів. Сім з них відображають основні
метаякості
(реалістичність,
проактивність,
автономність,
відповідальність,
креативність, гнучкість, емпатія); сектор – насичення метаякостей (добуток рівня
розвитку метаякості на його вагомість); сектор – вагомість метаякостей (величина
постійна); сектор – рівень розвитку метаякості.
4. Зона стратегій розділена на 5 секторів. Чотири з них відображають основні
стратегії: традиційну стратегію (ТНП), розвиваючі (РНП та РНС), навчальну стратегію
саморозвитку (СЕР), навчальна стратегія ЕГТСР (ЕСП); один сектор – валентність
стратегії [5].
Тут слід більш детально пояснити поняття валентності і вагомості
метаздібностей, метаякостей і навчальних стратегій, які ми використовували в нашому
дослідженні. Для аналізу ефективності процесу саморозвитку на основі самопізнання у
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якості ключового когнітивного компоненту розроблена оригінальна методика
вимірювання. Технологія управління цим процесом побудована на основі
психологічного механізму рівноваги. Процес взаємодії між компонентами системи
(особистісними смислами, ресурсами і середовищем) припускає двох векторний
зв'язок. Один компонент може бути як причиною (ініціювати), так і умовою розвитку
іншого. Важливо відзначити, що структура побудови МВФР дозволяє наочно
представити, які метасмисли можуть ініціювати розвиток певних внутрішніх ресурсів, і
які ресурси можуть наситити метасмисли; які метаздібності можуть ініціювати
розвиток певних метаякостей і які мета якості можуть наситити метаздібності; які
стратегії можуть розвинути внутрішні ресурси.
В рамках ЕГТСР [2] для розрізнення цих впливів були введені поняття
"валентності" і "ваги". Валентність - це міра потенційної сили метасмислов і
метаздібностей ініціювати, а для стратегій - забезпечувати розвиток внутрішніх
ресурсів індивіда. Це потенціал стратегічного орієнтування розвитку. Вага - це міра
значущості ресурсів у задоволенні спонукання ("насиченність валентності"). В ЕГТСР
вага відображає значимість ресурсів особистості в реалізації його особистісних смислів.
Вага визначається за кількістю метасмислів, які "обслуговуються" внутрішніми
ресурсами. Валентність ініціюючого компонента розраховується, як сума добутків ваг
ініційованих компонентів на їх валентність.
Важливо зазначити, що валентність метаздібностей може залежати від стратегії,
оскільки не всі особистісні якості, що становлять повний набір для метаздібності, можуть
бути розвинені в рамках використовуваної стратегії. Так, метаздібність до прийняття
рішень у рамках традиційного навчання має валентність 7, а в рамках розвиваючого
навчання – валентність 21, оскільки в першому випадку цілеспрямовано розвивається
тільки одна якість, а в другому – чотири. Сума їх вагомостей і становить величину
валентності. Цим пояснюється відмінність у валентності стратегій, спрямованих на
розвиток однієї й тієї ж здібності, але різними методами.
МВФР дає можливість побачити як цифрове (у секторі насичення метасмислів,
метаздібностей і метаякостей), так і графічне (гістограми в секторах метасмислів,
метаздібностей і метаякостей) відображення ефективності розвитку студента.
Висновки: «Модель взаємодії факторів розвитку особистості» (МВФР) виступає
основним інструментом самоуправління через самопізнання і розвитку суб'єктності, яка
дозволяє ввести студента в проблемну ситуацію вибору стратегій реалізації
особистісного смислу в контексті орієнтацій на виживання, якість життя або сенс життя
і наявних індивідуальних ресурсів[1].
Таким чином забезпечується усвідомлення взаємозалежності власного
смислового орієнтування, особистісних ресурсів і використаних стратегій задоволення
особистісних смислів, що визначає вибір оптимальної стратегії.
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДТОРНОЇ РОБОТИ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Міжнародне суспільство розглядає якісну освіту як один із чинників успішного
розвитку кожної країни, індикатором якісного життя, основним пріоритетом розвитку
суспільства у ХХІ сторіччі. Проблема вдосконалення форм та методів викладання
української та російської як іноземної, адаптування до нових умов життя мають
залишатися у колі найактуальніших питань сучасної освіти. Перед викладачем стоїть
проблема пошуку нових шляхів підвищення мотивації до навчання, закріплення
інтересу до вивчення мови як основного інструменту в засвоєнні професії.
Перші роки навчання іноземних учнів в Україні становлять складний період
їхнього життя. Адаптація до життя в іншому соціумі, до нової культури й системи
освіти. Мета викладача – допомогти сформувати навички міжкультурної взаємодії.
Правильна організація учбової аудиторної та позааудиторної роботи спрямовують
педагогічні зусилля в правильне річище. Позааудиторна робота тісно пов’язана з
формуванням особистості іноземного учня, розширює його світогляд.
Найбільш важливими аспектами позааудиторної роботи можна вважати
ознайомлення студентів з культурою України й інших країн світу, підготовку групових,
факультетських й університетських заходів, виховання в іноземних учнях духу
толерантності. Такої мети можна досягти й під час аудиторних занять, але спілкування
на уроках має дещо умовний характер. Отже позааудиторна робота має бути більш
різноманітною й жвавою.
Залишимо поза межами нашої доповіді форми позааудиторної навчальної
роботи й розглянемо широкий спектр адаптаційних заходів культурно-організаційної
роботи викладача із іноземними учнями. Різноманітність форм
ненавчальної
позааудиторної роботи залежать від традицій певного вишу: зазвичай це різні форми
клубної роботи (музичні, хореографічні або гумористичні), проблемні групи й
екскурсії. У Харківському національному університеті будівництва та архітектури
кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян проводить планову
роботу з позааудиторних заходів, у яких беруть участь іноземні учні. До регулярних
заходів належать: музично-поетичний конкурс «Весняне зачарування», конкурс читців
«Я читаю вірші…», засідання краєзнавчого гуртка «Пізнаємо свій край», майстеркласи з декоративно-ужиткового мистецтва «Великодні барви», «Вишиванка»,
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«Витинанка» та ін. У межах краєзнавчого гуртка «Пізнаємо свій край» регулярно
проводяться екскурсії для іноземних учнів: піші – «Харків – місто, де я навчаюсь»,
«М.О.Бекетов – архітектор Харкова на всі часи», автобусні – «Маєтки Харківщини»,
«Полтавщина – перлина України», «Рєпін і Харківщина» та відвідування музеїв
Харкова. Правильно підготовлені екскурсії допомагають іноземним громадянам
швидше адаптуватися до життя й навчання в нових умовах. Всі екскурсії для учнів
підготовчого відділення та першого, другого курсів проводять викладачі кафедри, так
учні краще сприймають інформацію, почуваються більш впевнено й не соромляться
задавати питання. Екскурсії створюють таку природні ситуації, які можуть повною
мірою забезпечити активізацію мовних знань і навичок іноземних учнів, а також дати
розвиток й удосконалення їхніх комунікативних умінь. Але потрібно зауважити, що
такий вид позааудиторної діяльності досягає своєї мети за умови ретельної і
методичної підготовки до проведення екскурсії.
Таким чином, основними принципами позааудиторної діяльності є: комплекс
різноманітних форм роботи, урахування національних, вікових особливостей учнів,
широке використання краєзнавчого та культурологічного матеріалу. Проявлення
культурної толерантності, підвищення мотивації до навчання, зміцнення
міжкультурного спілкування є результатами ефективної позааудиторної роботи.
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МУЛЬТІМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО-КРАЇНОЗНАВЧИХ МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ
НАВЧАННІ РЯІ
Питання компетентнісного підходу в навчанні іноземній мові досліджували Н. Бібік, І.
Зимня, Г. Крупченко, А. Кузнєцов, В. Луговий, та інші. В роботах І. Барахович, І. Бім,
Г. Данченко, О. Жирун, О. Загородної, В. Курбатова, С. Макаренка, О. Фрезе, В.
Черевко та інших розглядались проблеми формування комунікативної компетенції.
Формування професійно-країнознавчої компетенції сучасного іноземного фахівця
фармації стає неможливим без використання мультимедійних засобів навчання, а саме
мультимедійних презентацій (МП). В методиці МП розглядаються як засіб
рефлексивного уявлення отриманих результатів учбово-пізнавальної діяльності,
освітній продукт, що містить слайди, на яких інформація пропонується у вигляді
тексту, зображення, аудіо та відеоматеріалів [3]. Саме застосування МП на заняттях з
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російської мови як іноземної перетворює її вивчення на живій і творчий процес,
максимально наближає до природних умов, урізноманітнює, зацікавлює, динамізує.
Мультимедійні засоби значно спрощують процес навчання за рахунок звукового
супроводу навчального матеріалу і наочності як одного з ефективних способів
забезпечення зв'язку між конкретним і абстрактним при отриманні знань та формуванні
нових мовних навичок. Безсумнівним надбанням і особливістю мультимедійних
технологій є:
- підвищення інформативності уроку;
- стимулювання мотивації навчання;
- підвищення наочності навчання;
- здійснення повтору найбільш складних для запам'ятовування моментів;
- реалізація доступності та сприйняття інформації за рахунок паралельного уявлення
візуальної і слухової інформації;
- можливість здійснення безперервного музичного або будь-якого іншого аудіосупроводу, відповідного статичному або динамічному візуальному ряду;
- можливість використання відеофрагментів з фільмів, відеозаписів і т. ін.;
- функції «стоп-кадру», покадрового вивчення відеозапису;
- можливість створення інформативних баз даних в компактному вигляді.
Комунікативний підхід до навчання російської мови як іноземної (РЯІ) забезпечує
професійне оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням за допомогою
формування і вдосконалення комунікативної компетенції, тобто готовності
здійснювати міжособистісне, міжкультурне спілкування засобами іноземної мови з
урахуванням соціокультурних норм поведінки і характеру взаємодії партнерів, що
належать до різних лінгвокультурних спільнот [2, с. 220]. Іншомовна лінгвокультурна
компетентність дає змогу претендентам на отримання фармацевтичної освіти
орієнтуватися в ціннісно-смисловому просторі іноземної мови та культури, включаючи
особливості етномовної картини світу і національної мовної свідомості, забезпечує
можливість активно брати участь у всіх видах комунікації іноземною мовою [1].
Соціолінгвістична компетенція стосується володіння знаннями і вміннями для
використання мови в професійноспрямованому фармацевтичному соціальному
контексті. Професійна комунікативна компетенція фармацевтичного працівника
включає вміння фахівця встановити контакт з відвідувачем аптеки і пояснити
особливості прийому лікарських препаратів, інформувати населення з метою
формування культури здорового способу життя. На практичних заняттях за участю МП
підготовка майбутніх фахівців орієнтована не тільки на комунікативну компетенцію, а
й навички вербальної креативності для надання якісної фармацевтичної допомоги та
перемоги в комунікативній конкуренції. Вербальна креативність є важливою
складовою комунікативної компетенції, так як основне завдання аптечного працівника
– роз'яснення клієнтам правил застосування і зберігання лікарських препаратів, вміння
запропонувати заміну відсутньому препарату, порекомендувати супутні товари,
переконати пацієнта в необхідності виконання призначень лікаря. Вона допомагає
керівнику аптеки мотивувати своїх підлеглих і вирішувати конфліктні ситуації, що
виникають в процесі продажу. Фармацевтичний працівник в будь-якій ситуації
приймає управлінські рішення в обмеженому інтервалі часу, і якість цих рішень
залежить від креативного мислення, аналітичного складу розуму, вміння спілкуватись
на фармацевтичному ринку.
При створенні методичних матеріалів для іноземних отримувачів вищої освіти з метою
оволодіння навичками та уміннями користування професійно спрямованими
джерелами інформації на кафедрі гуманітарних наук Національного фармацевтичного
університету в учбовому плані 3 курсу важлива увага приділяється МП, що
супроводжують учбовий процес та розширюють країнознавчу мовну компетенцію
майбутніх магістрів фармації. Серед них в першій групі слід назвати такі, що
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демонструються під час пояснення структури письмових форм компресії наукових
фармацевтичних текстів: «Структура научного текста», «Тезисы», «Аннотация»,
«Реферат-резюме». Другу групу МП складають слайдофільми, які доповнюють та
ілюструють професійно спрямовані країнознавчі теми з виходом в підготовлене
монологічне мовлення: «Провизор и врач в историческом прошлом и настоящем»,
«Древние лекарственные формы и препараты», «От первых аптек к фармамаркету в
Украине», «Аптеки и специальность «фармация»», «Стандарты работы провизора в
современной аптеке», «Здравоохранение и охрана природы в Украине»,
«Фармацевтическое образование в Украине», «Ученые НФаУ и их научные разработки
в фармпроизводстве Харьковщины», «Развитие гомеопатии в Украине», «Медицинское
страхование в Украине: насущная потребность», «Развитие фармэкономики Украины»
та ін. Третя група МП супроводжує самостійну підготовку студентів до створення своїх
проектів під керівництвом викладачів при вивченні та обговоренні науково-популярних
текстів, об'єднаних в «Учебном пособии по русскому языку для аудиторной и
самостоятельной работы студентов-иностранцев 3 курса медико-фармацевтического
профиля» за такою тематикою: «Фальсифицированные лекарства», «Антибиотики:
заблуждения и мифы», «Биологически активные добавки (БАД) – плюсы и минусы»,
«Влияние электромагнитного излучения бытовых приборов и сотовых телефонов на
организм человека», «Вакцинация», «Сахарный диабет», «Реклама лекарственных
препаратов», «Табакокурение», «Эпидемии», «Этика и деонтология в медицине и
фармации». Четверта група МП готує студентів до реальних або уявних екскурсій до
аптек-музеїв в Україні (Львів, Київ, Харків) чи до фармацевтичних підприємств.
Слід зауважити, що МП по відношенню до студентів виконують такі функції:
•
продуктивно-творчу, що втілює елементи креативу при рішенні учбово-творчих
завдань проблемного характеру;
•
розвиваючу, яка пов'язана з можливістю укріплювати пам'ять, тренувати
критичне мислення, формувати вміння та навички застосування знань на практиці в
нестандартних умовах, зміненій ситуації, дає змогу активізувати аналітичні здібності,
узагальнювати, оцінювати інформацію, що відбирається для показу;
•
комунікативну, що передбачає процес навчання іноземній мові як засобу
спілкування учасників навчального процесу, в якому відобразиться послідовність дій,
загальний зміст, ключові дискусії та ін.;
•
інформаційну, яка означає, що той, хто навчається, активно використовує
попередньо відібрану інформацію, проаналізовану, систематизовану та особливо
представлену викладачем;
•
тренувальна
зводиться до того, що студенти, які навчаються, можуть
використовувати учбову презентацію в самостійній роботі (СР) під наглядом та без
контролю викладача при підготовці домашнього завдання (д/з), до заліку , екзамену, на
практиці;
•
рефлексуюча
передбачає
можливість
планомірного
систематичного
поточного/підсумкового контролю за ходом і результатом навчальної діяльності, дає
можливість визначати стан засвоєних знань, умінь, навичок, рівень сформованих
компетенцій;
•
виховуюча та мотивуюча проявляються в становленні пізнавального інтересу,
умінні систематично працювати, в навичках самоконтролю та самооцінки, у
формуванні мотиваційної основи навчально-творчої діяльності.
Таким чином, включати в освітній процес використання МП нарівні з традиційними
методами навчання вкрай необхідно, тому що це дозволяє значно збільшити
ефективність всього навчального процесу в цілому, під час якого іноземний отримувач
вищої фармацевтичної освіти російською мовою інтенсифікує засвоєння навчального
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матеріалу, формує професійну компетенцію, вчиться відбирати інформацію, критично
її оцінювати і самостійно продукувати монологічні висловлювання-повідомлення
різних типів, розвиває інформаційну культуру, активізує почуття і емоції; розвиває
прийоми мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; формує вміння
обробляти інформацію; набуває досвіду використання інформаційних технологій в
індивідуальній і колективній навчально-пізнавальній та професійній діяльності, що є
нагальною потребою для сучасного випускника вишу.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СРЕДА
КОММУНИКАЦИИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Мы живём в эпоху цифровой революции. Именно благодаря стремительно
развивающимся цифровым технологиям преподавание иностранных языков неизбежно
претерпевает принципиальные изменения. Благодаря Интернету и мобильным сетям
доступ к информации открыт 24 часа в сутки практически везде. Поэтому учебные
аудитории перестают быть единственным местом, где студенты получают знания.
Преподаватель и учебники уже не единственные источники информации. Более того,
исчезает монополия на создание учебного контента у издательств — сегодня многие
тысячи педагогов во всем мире создают и публикуют в сети учебные материалы,
которые часто оказываются очень удачными и востребованными. И наконец, новые
цифровые технологии позволяют переосмыслить процесс обучения и разработать
новые формы организации и проведения занятий по языковой подготовке иностранных
студентов.
Анализ публикаций по проблеме использования возможностей социальных
сервисов в средней и высшей школе рассматриваются в работах: Бондаренко Е.,
Патаракина Е., Бугайчука К., Ярмакова Б., Резника М., Тима О'Рейли и др. [1; 7]
Гуревич Р., Золотухин С.А., Ивашнева С.В. , Клименко О.А., Фещенко А.В.
изучают роль и особенности внедрения социальных сетей в сферу образования.
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Интегрирование интернет-технологий в процесс обучения русскому языку как
иностранному (РКИ) – настоящий катализатор передовой педагогической теории,
продолжение личностно-ориентированного подхода к обучению на новом, более
высоком уровне. Личностно-ориентированный подход, направленный на развитие
личности учащегося, имеет сильные и давние традиции в методической науке. Его
основы заложены в работах Гальперина П.Я. [2], Зимней И.А. [3], Леонтьева А.А. [5] и
др. Внедрение интернет технологий в процесс обучения иностранному языку придает
личностно-ориентированному подходу к обучению новый импульс, помогает выйти на
принципиально новый, более высокий уровень в практике изучения и преподавания
РКИ.
Целью статьи является обоснование целесообразности и эффективности
использования социальных сетей в интенсификации учебного процесса и повышении
уровня владения иностранными студентами языком обучения.
Методический потенциал социальных сетей в обучении РКИ обуславливается
следующим:
1. Социальные сети весьма популярны среди иностранных студентов. Они
являются для них естественной средой общения, поэтому изучение языка с помощью
социальной сети Facebook воспринимается не как еще одна тяжелая и неприятная
обязанность, а, скорее, как развлечение.
2. Интерфейс социальных сетей позволяет загружать контент различного
формата: текстовые документы, изображения, видео, звуковые файлы, а также
обсуждать их. При работе с такого рода русскоязычным мультиформатным контентом
развиваются умения всех видов речевой деятельности: как чтения, аудирования, письма
при работе в сети, так и говорения при последующем устном обсуждении на
аудиторных занятиях.
Привлекательность социальных сетей для пользователя определяется их
сущностными характеристиками, создающими исключительно комфортные условия
для общения:
- идентификация пользователя – возможность указать информацию о себе
(школу, институт, дату рождения, любимые занятия, книги, кинофильмы, умения и т.
п.) и получить аналогичную информацию о других пользователях; при этом уровень
доступности личной информации может регулироваться;
- присутствие на сайте – возможность увидеть, кто в настоящее время находится
на сайте;
- отношения – возможность указать статус отношений между двумя
пользователями (друзья, члены семьи, друзья друзей; учитель, студент, координатор
учебной группы; работодатель, соискатель и т.д.);
- общение – возможность общаться с другими участниками сети (отправлять
личные сообщения, комментировать материалы);
- группы – возможность сформировать внутри социальной сети сообщества по
интересам;
- система оценок (рейтинг, репутация) – возможность оценить материалы,
размещенные пользователем в сети (документы, фотографии, ссылки и т.д.), его вклад в
развитие ресурса, а также возможность выразить свое отношение к поведению
пользователя;
- обмен – возможность поделиться с другими участниками значимыми для них
материалами (фотографиями, документами, ссылками, презентациями и т. д.) [4].
Применение возможностей социальных сетей в образовательной практике
является новым действенным инструментом интенсификации учебного процесса,
инструментом превращения изучения и преподавания иностранного языка в творческий
процесс сотрудничества преподавателя и студентов в достижении общей цели:
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непрерывно повышать уровень владения студентами иностранным языком, занимаясь
тем, чем им интересно заниматься.
Интернет технологии как инструмент обучения РКИ придают дополнительную
мощную мотивацию, т.к. студенты имеют возможность использовать полученные
знания и сформированные умения в условиях реальной, а не учебной коммуникации, на
практике убеждаться в эффективности и полезности своих усилий в изучении русского
языка. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения
РКИ создает предпосылки к развитию умений приобретать знания самостоятельно и
позволяют учащимся реализовать личностно-ориентированный подход к изучению
языка. В то же время процесс преподавания и изучения РКИ превращается в процесс,
взаимно обогащающий знаниями и умениями обе его стороны: и студентов, и
преподавателей.
Студенты учатся эффективно извлекать информацию из размещенных в
Интернете электронных текстов, отличающихся более актуальным содержанием, чем
тексты на бумажных носителях.
Можно выделить следующие преимущества использования социальной сети в
качестве учебной площадки. 1. Привычная среда для учащихся. 2. В социальной сети
человек выступает под своим именем-фамилией. 3. Технология Wiki позволяет всем
участникам сети создавать сетевой учебный контент. 4. Возможность совместной
работы. 5. Наличие форума, стены, чата. 6. Каждый ученик – участник может создать
свой блог, как электронную тетрадь. 7. Активность участников прослеживается через
ленту друзей. 8. Удобно использовать для проведения проектов. 9. Подойдет в качестве
портфолио как для студента, так и для учителя. [6]
Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и вики
позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный
контент, что стимулирует самостоятельную познавательную деятельность.
Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы способствует
большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию
индивидуальных образовательных траекторий. Общее для всех участников учебного
процесса коммуникативное пространство дает возможность коллективной оценки
процессов и результатов работы, наблюдения за развитием каждого участника и оценки
его вклада в коллективное творчество. Высокий уровень взаимодействия обеспечивает
непрерывность учебного процесса, выходящего за рамки занятий. Понятность
идеологии и интерфейса социальных сетей большей части Интернет-аудитории
позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации учащихся к новому
коммуникативному пространству. Мультимедийность коммуникативного пространства
предельно облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе видео- и
аудиоматериалов, интерактивных приложений.
Использование социальных сетей в учебно-воспитательном процессе
способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся в учебной
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей и познавательный
интерес. Все эти факторы положительно влияют на формирование знаний и умений.
Кафедра языковой подготовки Харьковского национально- автомобильнодорожного университета активно внедряет различные формы компьютерной
поддержки учебного процесса. Преподавание происходит на базе применения
различных программных продуктов и ресурсов сети Internet. Организуя учебнопознавательную деятельность студентов на занятиях по языковой подготовке, можно
использовать социальные сети для решения следующих задач:
- организовывать коллективную работу студентов на занятии и вне аудитории,
что способствует сотрудничеству, приобретению опыта работы в команде;
389

- расширять организацию обучения студентов дома, поскольку социальные сети
позволяют использовать учебный контент без ограничения временными,
географическими и возрастными границами;
- обеспечивать развитие персонифицированной учебной среды студента,
создание его портфолио и учебного контента дисциплины.
Использование социальной сети в преподавании РКИ доказывает ее
положительную роль в формировании эффективной информационной среды для
успешного общения между преподавателем и группой студентов через представленные
ниже этапы организации обучения.
1. Подготовка к аудиторным учебным занятиям через онлайн-сеть. Важным
условием этого процесса является создание качественного учебного контента благодаря
формированию основательной теоретической и практической основы по предмету. На
«стену» загружаются файлы, учебные комплексы, а также архивированные документы
и учебные видео, аудиоматериалы. Удобным является то, что студенты с этим
материалом могут работать в любое время суток, имея к нему свободный доступ.
2. Организация собственно процесса самостоятельного обучения через интернет
инструменты. Одним из ключевых условий создания успешной модели изучения языка
является формирование общей коммуникативной среды между преподавателем и
студентами, где каждый выполняет важную и равноценную роль. Преподаватель
выступает организатором, модератором, который разрабатывает и подает инструктаж к
каждому учебному заданию. Студенты же, в свою очередь, являются исполнителями,
создателями интересного информационного продукта, активными участниками
учебной виртуальной площадки. Такая форма работы позволит рассмотреть важные
теоретические и прикладные вопросы с разных углов зрения. Такое обучение
формирует у студентов способность к самоорганизации, критическое мышление,
оценочную функцию, взаимодействие и сотрудничество.
3. Оценочная функция преподавателя в онлайн-сети. С целью формирования
эффективной коммуникативной учебной среды в сети преподаватель берет на себя роль
не только организатора, но и контролера полученных знаний студентами. Для
выполнения модульных, самостоятельных и контрольных работ необходимо дать
критерии оценки и распределения баллов по курсу. Это поможет студентам заранее
спланировать свое время по выполнению определенного контрольного мероприятия
или творческой задачи.
Таким образом, преимущества интеграции социальных сетей в учебный процесс
состоят в следующем:
- данные технологии позволяют создавать учебную среду, которая строится вокруг
обучающихся, и учитывать возможности и индивидуальные особенности каждого
участника учебного процесса;
- обмениваясь комментариями и публикуя свои посты, студенты не только
развивают навыки электронного дискурса, но и создают особое виртуальное учебное
сообщество, в которое входит и преподаватель;
- социальная сеть расширяет рамки традиционной учебной аудитории, кардинально
меняя традиционную роль преподавателя;
- технология социальных сервисов способствует организации автономной работы
студентов;
- личный блог студента является своего рода дидактическим и психологическим
инструментом, поскольку он помогает застенчивым учащимся высказаться и быть
услышанными, проявить себя.
Использование социальных сетей в процессе изучения РКИ приведет к созданию
особой обучающей сферы, в которой все участники образовательного процесса смогут
общаться, совместно создавать учебную базу данных, обмениваться идеями,
контролировать учебный процесс, получать помощь от носителей языка и т.д. Причем
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самое ценное преимущество использования именно социальных сетей состоит в том,
что все это можно будет делать на одной программной платформе, не прибегая к
другим интернет-технологиям. [7]
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МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті здійснюється аналіз поняття «мовна компетентність», «мовленнєва
компетентність», розглядається структура професійної компетентності майбутніх
педагогів. Охарактеризовано аналіз проблеми дослідження мовної компетентності
майбутніх педагогів під час вивчення фахових дисциплін; перелік основних понять
проблеми формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів під час
вивчення
фахових
дисциплін
«компетентність»,
«мовлення»,
«мовна
компетентність», «мовленнєва компетентність» та деякі суміжні з ними поняття;
понятійний аналіз проблеми дослідження уможливлює також формулювання
визначення поняття «формування мовної компетентності педагогів» як розвитку
сукупності мовленнєвих знань, умінь і навичок професійного спілкування майбутніх
учителів, із одночасним формуванням у них позитивної мотивації та самооцінки
розвиненості означеної компетентності на засадах компетентнісного, діяльнісного
та соціолінгвістичного підходів. Здійснено аналіз останніх джерел та публікацій
досліджуваної теми.
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Реформування освіти та входження України в європейський освітній простір
зумовлюють необхідність модернізації системи взаємодії викладача і студента
в освітньому процесі. Рівень освіченості студентів, конкурентоспроможність на ринку
праці передусім залежить від особистості та обізнаності викладача, його фахового
потенціалу, рівня володіння мовною й професійною педагогічною компетентністю [4].
Багатофункціональність української мови, її державний статус, стан і розвиток сучасної
цивілізації вимагають від педагогів досконалого володіння як основами лінгвістичних
одиниць різних структурних рівнів, так і всіма мовними засобами й особливостями їх
реалізації під час спілкування. На сьогодні існує проблема в тому, що нібито і є
суспільне замовлення на мовну особистість, однак на виході контролюється не
готовність її взаємодіяти в суспільстві, а знання граматичних правил, уміння поставити,
де потрібно, двокрапку чи апостроф, переказати готовий текст і визначити в ньому
головну думку тощо. Однак у професійній діяльності ніхто не вимагає писати диктанти
та розповідати правила. І виявляється, що студент, який грамотно писав диктанти, знає
мовні норми, володіє типами мовлення, не знає, як розпочати чи підтримати світську
розмову, вирішити конфліктну ситуацію, відреагувати на образу, презентувати себе як
гідного конкурента, зацікавити співрозмовника чи переконати опонента. Відповідно до
вимог сучасної освіти, результатом її мають бути компетентності, важливим
складником яких є особистісні характеристики майбутнього фахівця.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями.
Відомо, що раніше фахівець оцінювався відповідно до рівня своєї кваліфікації.
На сьогодні недостатньо володіти певною кваліфікацією, потрібно бути професійно
компетентним, вирізнятися здатністю та уміннями постійно вирішувати різні завдання,
що виникають у професійній діяльності. Формування мовної особистості починається
зі школи, й продовжується у ЗВО, де студенти засвоюють професійну термінологію,
для застосування в подальшій фаховій діяльності. Мовна освіта покликана формувати
в майбутнього фахівця усталену мотивацію до вивчення рідної та іноземних мов.
Актуальність питання пов’язана з тим, що на початку навчання студенти ще не
володіють на високому рівні мовною, мовленнєвою та комунікативною
компетентностями, а тому плутають поняття «мова» і «мовлення», припускаються
дисграфічних і дизорфографічних помилок на письмі. Завдання вищої школи –
сформувати в студентів професійну компетентність загалом, і мовну як її невід’ємний
складник зокрема. Акцентуємо, що мова й мовлення обслуговують усі види діяльності
сучасного педагога, що вимагає від нього володіння на високому рівні мовною,
мовленнєвою та комунікативною компетентностями.
Формування мовної особистості, яка б уміла точно висловлювати свої думки
й виражати потреби, брати активну участь у процесі комунікації й вдало
використовувати мовні засоби відповідно до поставленої мети, цілей і завдань
спілкування, зумовлює потребу у вироблені технології такого формування.
Мета статті – обґрунтувати значення мовної компетентності як складника
професійної компетентності педагога, визначити умови, що стимулюють його
професійне зростання.
Аналіз останніх публікацій з обраної теми. У психолого-педагогічній літературі
існує велика кількість робіт, присвячених проблемі формуванню компетентностей,
зокрема у наукових студіях В. Абрамян, Н. Бібік, О. Біляковської,А. Богуш, О.
Бодальова, Є. Бондаревської, Н. Бутенко, Б. Гершунського, А. Годлевської, В. Кан392

Калік, А. Капської, І. Лапшиної, О. Леонтьєва, А. Хуторського, А. Щекатунової та
інших.
Виклад основного матеріалу. Оволодіння компетенціями будь-якого фаху
розпочинається із засвоєння загальних і професійних знань, а також оволодіння
основними способами вирішення професійних завдань, тобто оволодіння мовою
професійного спілкування. Інтеграційні процеси, що спонукають українське
суспільство до радикальної перебудови соціокультурного середовища, визначають
необхідність
підготовки
фундаментально
підготовлених,
компетентних,
конкурентоспроможних фахівців, зокрема педагогів.
Із наукових джерел відомо, що професійна компетентність учителя – інтегроване
професійно особистісне утворення, у якому внутрішні ресурси людини, її особисті
якості та здібності розглядаються як джерело й критерії ефективної предметної
діяльності в системі освіти. Є підстава стверджувати, що це – інтегративна властивість
особистості, що володіє комплексом професійно значущих для вчителя якостей, має
високий рівень мовної, науково-теоретичної й практичної підготовки до творчої
педагогічної діяльності та ефективної взаємодії з учнями в процесі педагогічної
співпраці на основі впровадження сучасних технологій для досягнення високих
результатів.
Підготовка майбутніх учителів до фахової компетентності не можлива без
мовної компетентності, яка визначається як невід’ємний складник загальної
професійної освіти майбутніх педагогів. Мовна освіта повинна готувати фахівця,
органічно адаптованого до життя у світі багатоманітних зв’язків – від контактів із
найближчим оточенням до глобальних зв’язків. На сьогодні важливо навчити студентів
різних професій комунікувати між собою, сприяти взаєморозумінню. Зауважимо, що
необхідно підготувати не лише майбутніх фахівців, а справжніх патріотів України як
потужного національно-об’єднувального чинника, а й забезпечити володіння
державною мовою на належному рівні, оскільки успіх комунікації переважно залежить
від мовної компетентності адресанта і адресата, тобто від сформованої мовної й
комунікативної компетентності особистості.
Досліджуючи професійну компетентність, А. Маркова розуміє її як поєднання
здатності та готовності індивіда до професійної діяльності [5]. Однак, таке визначення
є досить вузьким, оскільки професійна компетентність це не лише базові знання й
уміння, а також здатність спеціаліста орієнтуватися в професійних чи життєвих
ситуаціях, використовуючи знання та практичні навички, отримані в період навчання.
На думку Н. Баловсяк, професійна компетентність – це найвищий рівень
професійної майстерності – знань, умінь, розвитку здібностей, результатів і способів
діяльності людини, норм поведінки, внутрішніх мотивів, що надають людині
можливість досягти високих результатів у певній професійній діяльності. Отже,
компетентність – це здатність особистості виконувати професійну діяльність на
найвищому рівні майстерності [3].
Відомо, що існують два терміни іншомовного походження – «компетенція»
і «компетентність», які мають один латинський корінь. Деякі вчені розуміють
дефініцію термінів «компетенція» і «компетентність» як синонімічні лексичні
структури. Інші вчені схильні до розмежування цих понять (І. Барахович, Г. Вороніна,
О. Дрогайцев, Н. Кузьміна, Т. Симоненко, В. Софронова), визначаючи комунікативну
компетенцію похідною, вужчою від комунікативної компетентності [1].
Зауважимо, що ці два терміни на сьогодні є предметом дискусій, оскільки вони
дуже близькі і (на думку більшості науковців) переважно уточнюють і доповнюють
один одного, ніж суперечать один одному. Якщо ж розглядати ці поняття в контексті
загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти, то «компетенції є сумою знань,
умінь і характерних рис, що дозволяє особистості виконувати певні дії», які
забезпечують міжособистісне спілкування [7].
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Просто бути носієм мови, володіти її засобами не дає можливості повноцінно
спілкуватися, оскільки для ефективного спілкування необхідні й інші знання, уміння та
навички. Потребують докладнішого коментування компетенції, яких має набути кожен
мовець, під час навчання в ЗВО. Мовна компетенція – це «не тільки володіння
граматикою й словником, а й знання умов, ситуацій, у яких відбувається мовленнєвий
акт» [7]. Визначення цього лінгвістичного поняття значно ширше, воно є одним із
найважливіших понять соціолінгвістичної та комунікативної компетенцій.
Мовна компетенція – це знання учасниками спілкування комунікації мови, тобто
мовних законів, правил, за якими формуються правильні мовні конструкції та
повідомлення, здійснюється їх трансформація.
Учасники спілкування повинні володіти засобами мови, якою вони спілкуються,
оскільки за допомогою них можна побудувати й сформулювати значущі
висловлювання, уміло їх використовувати. Йдеться про знання мови на фонологічному,
семантичному (лексичному й граматичному) і структурно-синтаксичному рівнях, тобто
знання всіх елементів фонетики певної мови, законів сполучуваності алофонів у
мовленні, знання граматичних категорій та правил їх поєднання, розуміння значень
великої кількості слів, що складають лексичну основу мови та знання правил їх
сполучуваності та деривації (лат. derivative – утворюю), уміння формувати речення
різних семантичних та структурних типів [7]. Окрім цих складників, до мовної
компетенції відносять уміння перефразування висловлювань, розрізнення синонімії та
омонімії, правильних і неправильних (девіативних) речень.
Із наукових джерел відомо, що термін «мовна компетенція» був уведений
американським лінгвістом Н. Хомським з метою протиставлення «знань мови»
(competence) «використанню мови», тобто «мовній активності» (performance) [3].
Учений під цим поняттям розумів факт індивідуального світосприйняття, як здібність
особистості, яка необхідна їй для виконання певної мовленнєвої діяльності засобами
мови. Мовна компетенція формується внаслідок взаємодії вроджених знань і пасивно
засвоюваного мовного матеріалу.
Н. Хомський укладав у поняття мовної компетенції людини насамперед знання
про мову та правила використання її засобів у мовленнєвій діяльності. Як справедливо
зауважує Ф. Бацевич, заслуга вченого полягає в тому, що він розкрив «положення про
творчий, діяльний, креативний характер мовної (точніше мовленнєвої) діяльності
людини та необхідності вивчення цього її напряму у всіх можливих виявах; остання
втілилась у введенні в дослідження нової пізнавальної опозиції «мовна компетенція»;
генеративна граматика Н. Хомського (у всіх її варіантах) описує передусім
компетенцію мовця» [4].
Послідовники Н. Хомського Дж. Грін, Г. Хармон, Д. Хаймс розширили обсяг
лінгвістичного поняття. Так, наприклад, Д. Хаймс дійшов висновку, що «компетенція –
це не тільки володіння граматикою й словниковим складом мови, а й знання умов,
ситуації, у яких відбувається мовленнєвий акт» [9].
Д. Хаймс розширює зміст поняття «мовна компетенція» і пропонує ще два
інших, які враховують соціопрагматичні характеристики мовленнєвої діяльності
людини, – соціолінгвістична та комунікативна компетенції [9].
Найбільш повним на нашу думку є визначення Н. Мордовцевої, яка дає таке
визначення мовної компетенції – це практичне володіння українською мовою, її
словниковим запасом, граматичним ладом, дотримання в усних і писемних
висловлюваннях мовних норм [5].
Зважаючи на вищезазначені підходи щодо розуміння мовної компетентності,
можна стверджувати, що для сучасної освіти мовна компетенція – це засвоєння,
усвідомлення мовних норм, що склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці,
орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування в професійній діяльності.
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Своєю чергою можна виділити структурні компоненти мовної компетенції, що
відповідають рівням системи мови: фонетичний, лексичний, граматичний.
Дослідники Л. Щерба, О. Божович стверджують, що процес перетворення
мовної системи в індивідуальний засіб формування й формулювання думки
завершується
формуванням
мовленнєвої
компетентності
[3].
Мовленнєва
компетентність у лінгводидактиці розглядається як мовленнєвий досвід, дискурсна
(дискурсивна) компетенція, лінгвістична компетенція [4], володіння мовою. Для того,
щоб правильно визначити поняття «мовленнєва компетенція» необхідно звернутися до
досягнень таких наук як: риторика, соціопсихолінгвістика, неориторика,
етносоціопсихолінгвістика.
За твердженням А. Богуш, «мовленнєва компетенція − це вміння адекватно
й доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої
думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так
і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення [2].
Зауважимо, що мовленнєва компетенція – здатність особистості
використовувати мову для досягнення поставлених конкретною мовленнєвою
ситуацією цілей, використовуючи для цього мовні, позамовні та інтонаційні засоби
виразності, відповідно до відомих мовних норм і правил. Слід наголосити на тому, що
мовна й мовленнєва компетентність співвідносяться так само, як і мова й мовлення −
мова як знакова система, а мовлення як спосіб використання зазначеної системи. Тому,
мовна компетентність є передумовою становлення мовленнєвої компетентності, а
мовленнєва компетентність визначається суб'єктним утворенням, що містить
сукупність мовних і мовленнєвих знань.
Студент має сформовану мовну компетентність, якщо: здатний робити
соціально-психологічний прогноз ситуації, у якій відбуватиметься спілкування, тобто
передбачати можливі мовленнєві ситуації; здатний соціально-психологічно
програмувати процес спілкування, зважаючи на специфіку комунікативної ситуації;
уміє знаходити спільну мову в соціально-психологічній атмосфері комунікативної
ситуації; здатний здійснювати соціально-психологічне управління процесами
спілкування в комунікативній ситуації.
Висновки й перспективи подільших досліджень. На основі проведеного аналізу,
дійшли висновку, що мовна компетенція – складне поняття, що поєднує мову й
мовлення та характеризує особистість як людину, яка володіє мовою, уміє
комунікативно доречно користуватися нею на основі граматичних правил.
Розглянувши зазначені вище компетенції, ми дійшли висновку, що слід прийняти
розмежовувати мовленнєву та мовну компетенції, бо остання входить до складу
першої, тому їх не можна ототожнювати. Формування цих компетенцій є актуальною
проблемою в методиці, але потрібно зазначити, що формування мовної особистості не
обмежується навчальною програмою вищої освіти, а триває доти, доки є актуальною
мовна діяльність людини, тобто впродовж усього життя. Неперервна мовна освіта,
починаючи з родинного виховання, закладу середньої освіти і до професійної освіти,
має орієнтуватись на розвиток мовної особистості, що забезпечує розширення функцій
державної мови, творення україномовного середовища, відродження народної культури
спілкування.
Отже, мовна компетентність полягає у свідомому аналітичному сприйнятті
словників української мови, обізнаності історичних особливостей її функціонування,
взаємозв’язку з етносом, знаннях тенденцій розвитку на сучасному етапі, критичному
огляді професійної лексики тощо. Очевидним є факт, що жоден свідомий громадянин
держави не має залишатися осторонь таких мовних процесів, як зміни в лексичному
складі мови, її фразеологічних і синтаксичних засобів тощо. Саме факт небайдужості
до таких процесів може сприяти не тільки формуванню, а й розвитку мовної
компетентності, свідомому й критичному ставленню до змін, що відбуваються в
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процесі сучасного розвитку української мови. Так, мовна компетентність є чинником,
що визначає освіченість кожної людини.
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О РАБОТЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ II КУРСА НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ
Обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией,
учебниками и учебными пособиями – одна из составляющих деятельности научнопедагогического работника, в том числе и в системе обучения русскому и украинскому
языку иностранцев. И, если с учебно-методической документацией справляются почти
все составители, то с учебниками и учебными пособиями дело обстоит намного
сложнее, что обусловлено серьезной ответственностью авторов как за форму подачи,
так и за содержание учебного материала. Именно поэтому данная проблема не теряет
своей актуальности на протяжении длительного времени.
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Содержание обучения является положительным мотивационным фактором, если
оно соответствует потребностям и интересам учащихся с учетом ориентации на их
коммуникативные потребности обучения языку специальности, выступает ведущим
аспектом в учебном процессе.
Теоретические основы создания учебных пособий по научному стилю речи для
иностранных студентов начали разрабатываться в методике РКИ с начала пятидесятых
годов прошлого века, эта работа продолжается и сегодня (Арутюнов А.Р., Вятютнев М. Н.,
Митрофанова О.Д., Мотина Е. И., Ушакова Н.И. и др.).
Цель статьи - представить учебное пособие по языку специальности для студентов
юридического
факультета
Харьковского
национального
университета
им. В.Н. Каразина. [3]
Данное пособие предназначено для иностранных студентов-юристов второго
курса, его цель – формирование и развитие навыков и умений в различных видах
речевой деятельности: чтения (изучающего, ознакомительного, поискового), аудитивных
навыков с последующим выходом в письменную и устную речь (подготовленное
монологическое высказывание); овладение специальной лексикой и терминологией,
необходимыми для чтения текстов по специальности и коммуникации в учебнопрофессиональной сфере. Поэтому текстам по специальности как основной единице
обучения отводится особая роль на всех этапах преподавания русского языка как
иностранного.
Рассматривая в целом отбор и организацию текстов в профориентационном
аспекте, выделяются общие критерии: актуальность, целенаправленность, доступность
– соответствие уровню общеобразовательной, языковой подготовки учащихся, их
компетентности в избранной профессии; учет национальных, возрастных особенностей
учащихся, реальных и потенциальных речевых потребностей в приобретении знаний
для выбранной специальности.
При обучении языку специальности мы должны использовать коммуникативные
возможности текста, так как, во-первых, текст по специальности выступает, в
известной мере, в роли «языковой среды» как носитель речевого своеобразия
изучаемого языка и как важный источник расширения лексического запаса учащихся,
прежде всего, связанного с их будущей профессиональной деятельностью.
Во-вторых, текст по специальности служит средством усвоения приемов
словоупотребления и содействует осмыслению грамматических правил, является
образцом языковых моделей научного стиля речи.
Поскольку текст представляется неким структурированным целым, состоящим
из определенных формальных и смысловых единиц и средств языка, при помощи
которых можно передать определенное содержание, то весьма важно рассмотрение
языковых средств непосредственно в действии.
Очень важно, что тексты по специальности активизируют процесс обучения
воздействующей направленностью профессионально обусловленного применения
системы средств общения. Отсюда, с одной стороны, при формировании у
иностранных студентов коммуникативной компетенции нужно использовать
специальный текст в качестве текста-источника, который состоит из определенных
функционально-коммуникативных блоков и является моделью для формирования
самостоятельного коммуникативно-мотивационного высказывания.
С другой стороны, важно знакомство с типовой разновидностью текстового
материала по специальности, включающей в себя совокупность типовых смыслов и
способов их реализации. Каждый тип текста – это определенная смысловая структура и
способы реализации, которые соотносятся с определенными типами коммуникативных
задач.
Отбор и классификация текстов, используемые при обучении языку
специальности, необходимо проводить, учитывая как внутритекстовые, так и
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экстралингвистические признаки текста, что позволит представить текстовый материал
адекватно охарактеризованным целям и задачам аспекта «язык специальности».
Для введения нового текста по специальности необходима предшествующая
внеаудиторная подготовка текста студентами. Это значит, что студенты должны уже до
занятий выписать незнакомые слова. Таким образом, работа над лексикой выдвигается
на первый план. Мы проводим лексическую работу в максимально возможной мере на
основе стандартов и терминологии данной специальности. Способ введения новых слов
должен обеспечить сознательное усвоение студентами специфики термина. Сущность
введения новых слов состоит в том, чтобы: 1) освоить слово с точки зрения
специальности; 2) с точки зрения морфологии и синтаксиса. Реализация обеих сторон
должна привести к развитию навыков речи. Изучение специальной лексики дает
широкую возможность для анализа словообразовательной структуры производных, так
как значение того или иного слова во многих случаях может быть раскрыто именно с
помощью словообразовательных средств, и в то же время понимание
словообразовательной структуры способствует осознанию грамматической формы
слова. Необходима такая организация учебного материала, в результате которой в
сознании обучающихся отдельные слова соединяются в единую систему.
Пособие является частью учебного комплекса по научному стилю речи для
иностранных студентов, изучающих юриспруденцию. Необходимо отметить, что
работа с научным стилем речи начинается еще на подготовительном факультете, где со
студентами-юристами работают не только преподаватели русского и украинского
языков, но и преподаватели-предметники, и в процессе преподавания последовательно
реализуются принципы межпредметной координации и преемственности. На
подготовительном факультете и на первом курсе юридического факультета работа по
изучению языка специальности построена на изучении основных положений курса
«Основы теории государства и права», на втором курсе основное внимание уделено
профильной учебной дисциплине «Гражданское право».
Пособие состоит из 6 тем: «Гражданское право», «Гражданские
правоотношения», «Физические лица как участники гражданских правоотношений»,
«Физические лица как субъекты гражданских правоотношений», «Право
собственности. Вещные права на чужое имущество» «Наследственное право». Понятно,
что в пособии подобного рода невозможно охватить все темы учебной дисциплины,
однако основные, наиболее важные отдельные вопросы курса в нем представлены. Как
утверждает Е.И. Мотина: «Текстовой материал, служащий источником для обучения
языку специальности, … не должен дублировать курсы специальных дисциплин во
всем их объеме». [5, 53] Все тексты каждой темы объединены повторяемостью в них
определенного круга языковых средств, кроме того, каждый последующий текст
расширяет и углубляет
информацию по теме. В данном учебном пособии
представлены минимально адаптированные тексты с незначительными сокращениями и
в случае необходимости структурно-композиционной перестройкой. По каждой теме
дается по три тематически близких текста небольшого объема, что позволяет
использовать разнообразные виды заданий, направленные на формирование у
студентов навыков и умений в различных видах речевой деятельности, необходимых
для овладения ими языком специальности. В пособии представлены минимально
адаптированные тексты с незначительными сокращениями и в случае необходимости
структурно-композиционной перестройкой.
Эта задача определяет организацию и характер работы над каждым текстом.
Предтекстовые упражнения включают задания по лексике на основе материала,
необходимого для понимания и осмысления текста. Это задания на определение
значения слов различным способом (по словарю, через синонимы, анализ структуры
слова, через контекст и т.д.) и на словообразование, а также на управление и сочетание
слов, упражнения с грамматической направленностью для изучения и закрепления
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курса грамматики (выражение различных типов отношений в сложноподчиненном
предложении). Послетекстовые задания носят системный характер и ставят целью
проверку понимания содержания текста, воспроизведение информативного содержания
текста по опорным словам, а также построение собственного монологического
высказывания, сжатие текста (выработку навыков тезирования), составление
различного рода планов – назывного, вопросного, тезисного.
Система заданий к текстам позволяет проверить умение формулировать вопрос,
выбрать нужную информацию, объединить информацию нескольких текстов, составить
микротексты, логически осмыслить выделенную ценную информацию и подобрать
языковые средства для ее выражения.
Практика работы с учебным пособием показала, что оно нуждается в доработке,
которая будет осуществлена в ближайшее время. Как нам кажется, в пособии недостает
контрольных вопросов и тестовых заданий, завершающих каждую тему, а также тексты
по специальности для аннотирования и реферирования. Нет сомнения, что работа над
анализируемым учебным пособием будет продолжена и в дальнейшем в соответствии с
потребностями студентов-инострацев, изучающих юриспруденцию.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ (УКРАИНСКОМУ) ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ
Общеизвестно, что высокая речевая культура – это умение пользоваться всеми
возможностям языка в данный момент и в данной ситуации. Овладение неродным
языком в рамках коммуникативной лингвистики рассматривается как процесс,
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конечной целью которого являются возможность и способность участвовать в
общении, то есть порождать и воспринимать иноязычную речь в соответствии с
реальной ситуацией общения и целью коммуникации. Культура речи — «владение
нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором
осуществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной
ситуации и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый результат в
достижении поставленных задач коммуникации» [1. с. 55].
Основным
концептом
коммуникативной
лингвистики
является
коммуникативная компетенция, которая определяется как сумма умений и навыков
говорящего-слушающего использовать неродной язык в меняющихся речевых
ситуациях и порождать не только грамматически правильные, но и социальнокорректные высказывания.
В процессе обучения неродному языку в техническом вузе студенты должны
осознать значимость языка как формы выражения национальной культуры, получить
возможность совершенствовать знания о закономерностях развития системы языка, её
функционирования, формируя на этой основе устойчивые умения и навыки
нормативного, уместного и этичного использования языковых средств во всех сферах
деловой и межличностной коммуникации.
Итак, формирование языковой личности иностранных учащихся происходит
главным образом в ходе изучения языка, на котором он обучается. Данный процесс
имеет в своем содержании культурологический компонент, предусматривающий
освоение культуры как эффективного средства повышения интереса к языку, что в
свою очередь выражается в освоении правил и традиций речевого и неречевого
поведения. Это способствует формированию мировоззренческих установок и
ценностных ориентаций иностранных учащихся, а также навыков адекватного
употребления языковых единиц с целью эффективного воздействия на партнера по
коммуникации в любой ситуации.
Основная задача обучения иностранных учащихся неродному языку состоит в
повышении культуры письменной и устной речи, формировании умения грамотно и
логически выражать мысли.
Иностранным учащимся необходимо знать все нормы неродного языка и
«национальные законы общения», чтобы быть вовлечёнными в процесс обмена
информацией с носителями языка и поддерживать общение на этом языке как в стенах
учебного заведения, так и за его пределами.
Комплексное использование различных форм работы со студентами даёт
преподавателю возможность вести целенаправленную работу по формированию
речевой культуры иностранных учащихся, а также способствует повышению общего
уровня культуры учащихся. Пассов Е.И. подчёркивает, что коммуникативноориентированное обучение иностранному языку возможно только при условии
использования языка как средства познания национальной культуры. [2, с. 5]. Это
значит, что реализация культурологического подхода является обязательной в системе
образования иностранных учащихся.
Одним из способов реализации культурологического образования является
использование средств изобразительного искусства и литературы на уроках по
неродному языку. Использовать картины в работе с иностранными студентами можно в
качестве иллюстраций, создающих «национальный фон» обучения, в качестве средств
наглядности для семантизации лексики, а также на занятиях по развитию
монологической и диалогической речи.
В контексте реализации культурологического подхода в обучении иностранных
граждан целесообразно делать акцент на чтении текстов культурологического
содержания.
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В формировании речевой культуры большая роль отводится экскурсиям и
групповым прогулкам по городу. Иностранные учащиеся, изучая неродной язык,
должны усваивают и культуру народа. Необходимо формировать у учащихся
лингвокультуроведческую
компетенцию,
как
базовую
составляющую
коммуникативной компетенции. В соответствии с лигвострановедческой теорией слова
предметом лингвострановедения является специально отобранный, специфический
однородный языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка,
фоновые и коннотативные лексические единицы, узуальные формы речи, а также
невербальные языки жестов, мимики и повседневного поведения. [3].
Непосредственное участие в речевой коммуникации с носителями языка даёт
возможность глубоко познать особенности культуры. В связи с этим необходимо
должное время уделить эстетическому развитию. Для этого необходимо регулярно
организовывать экскурсии в музеи, галереи, посещать всевозможные выставки. Во
время посещения выставок и прочих мероприятий у иностранных граждан
автоматизируется употребление речевых конструкций приветствия, благодарности,
прощания и пр., т.е. формируется речевая культура.
Таким образом, комплексное использование различных форм работы позволяет
преподавателю вести целенаправленную работу по формированию речевой культуры
иностранных учащихся и способствует повышению общего уровня культуры
студентов. В данном случае реализуется современный подход к обучению: язык —
цель, культура — средство. Коммуникативно-ориентированное обучение неродному
языку возможно только при условии использования языка как средства познания
национальной культуры. Таким образом, очевидно, что культурологическая
осведомленность иностранного учащегося, в частности региональный компонент, —
необходимое условие формирования речевой культуры студентов. При этом
невозможно изучать язык, абстрагировав его от реалий действительности.
Литература:
1.Вопросы культуры речи: Сб. статей / Под ред. С.И. Ожегова. — М., 1959. — Вып.2.
2.Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования : Концепция
развития индивидуальности в диалоге культур. Е.И. Пассов. - М.: Просвещение, 2000. –
172.
3.Костомаров, В.Г. Лингвострановедческая теория слова / В.Г. Костомаров,
Е.М. Верещагин. – М., 1980.

Четаєва Л.П.
Комунальний заклад «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради
м. Харків, Україна
ВИКОРИСТАННЯ СКАЙП-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МОВ
Сьогодні технічні можливості дозволяють викладачеві читати лекції студентам,
що знаходяться в іншому місті, іншій країні – будь-де, де є комп'ютер з виходом
в Інтернетом, засобами трансляції відео і аудіо конференцій. На ринку дистанційного
навчання існують різноманітні системи для дистанційного навчання, що дозволяють
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проводити лекції онлайн, консультації, тестування; організовувати форуми студентів і
викладачів.
Процес інформатизації є закономірним і об'єктивним процесом, характерним
для усієї світової спільноти. Він впливає на всі сфери людської діяльності, у тому числі
й на освіту. Саме завдяки цьому процесу стала можливою нова синтетична форма
навчання − дистанційне навчання, що об’єднує кращі риси традиційних форм навчання
і добре з ними інтегрується. Винекнення і активне використання дистанційних форм
навчання є адекватним відгуком системи освіти на процеси інтеграції, що відбуваються
у світі, рух до інформаційного суспільства [2;3].
Важливою особливістю дистанційного навчання є надання можливості
самостійно отримувати необхідні знання, користуючись розвиненими інформаційними
ресурсами, сучасними інформаційними технологіями. Дистанційне навчання покликане
вирішувати складні завдання, що спрямовані на розвитк творчої особистості й
ускладнені для досягнення в звичайному навчанні :
− посилення активної ролі студента у власній освіті: вибір напрямів, форм і темпів
навчання в різних освітніх галузях.
− різке збільшення доступних освітніх програм, культурно-історичних досягнень
людства, доступ до світових культурних і наукових скарбів з будь-якого населеного
пункту.
− збільшення евристичної складової освітнього процесу за рахунок упровадження
інтерактивних форм занять, мультимедійних програм.
− більш комфортні, в порівнянні з традиційними, умови для творчого
самовираження студента, можливість демонстрації продуктів своєї творчої діяльності
[1, c. 343-350].
Педагогічна діяльність в системі дистанційного навчання відрізняється
від традиційної, оскільки і студент, і викладач повинні мати специфічні знання, уміння,
навички. Серед них: знання й уміння використовувати сучасні інформаційні технології
у процесі підготовці необхідного матеріалу, уміння підтримати студента. Викладач
у системі дистанційного навчання стає фахівцем з розробки навчальних курсів;
фахівцем, який допомагає студентам знайти і реалізувати свою освітню траєкторію в
розробленому матеріалі; фахівцем з методів контролю за результатами навчання,
відповідальним за організацію й проведення тестів, заліків, іспитів.
Найбільш актуальною програмою для проведення дистанційного навчання
є програма Skype. Вона підкорила Інтернет і активно впроваджується в дистанційне
навчання різних навчальних закладах.
У процесі дистанційного навчання забезпечується систематична й ефективна
інтерактивність.
Термін «Skype» з англійської мови перекладається як «небо для рівних».
Програма створена для спілкування людей, віддалених один від одного, через мережу
Інтернет. Її авторами вважаються естонці Дуже Хейнла, Прийт Казесалу, Ян Таллинн.
Продовжили розробку програми Skype 2000 року шведський інженер Никлас
Зеннстрем і бізнесмен данець Янус Фриис. Як інноваційна дистанційна технологія
Skype − це програмне забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифрований
голосовий зв'язок і відеозв'язок через Інтернет. Skype практично неможливо
прослухати. Головним елементом для цієї програми є сервер.
Перша версія Skype, що підтримувала більше 10 мов і мала дуже простий
інтерфейс для здійснення голосовогу зв'язку, з'явилася 2003 року. При цьому,
перехопити і розшифрувати інформацію з Skype неможливо. Єдиним способом
являється блокування. Саме за це спецслужби, експерти і навіть хакери критикують
Skype. Штаб-квартира компанії Skype з колективом більше 1000 співробітників
знаходиться в Люксембурзі.
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Дистанційне навчання по Skype − це дивний спосіб, який передбачали ще
фантасти 19 століття, − не лише чути, але і бачити свого співрозмовника. Skypeтехнології дозволяють студентові й викладачеві здійснювати голосові дзвінки у будьякий час, незалежно від відстані (що важливо для студента − безкоштовно), надсилати
файли з науковою інформацією, записувати відеоповідомлення, організовувати й
проводити відеоконференції, отримувати і надсилати повідомлення в чаті Skype [2;4].
В умовах академічного студентського середовища технології дистанційного
навчання через Skype важко переоцінити. Процес навчання стає гнучким і
високоякісним, дозволяє залучати до лекцій, семінарських занять, консультацій,
вебінарів найдосвідченіших викладачів, учених, методистів, фахівців підприємств і
установ, шкіл, коледжів, проводити відео і аудіо конференції в режимі онлайн. Це
сприяє підготовці компетентних, грамотних, успішних і конкурентоздатних на ринку
праці фахівців [3].
Використання скайп-технологій для спілкування добре відоме, однак, в
університеті цей процес ускладнюється декількома факторами. При організації скайпконференцій можуть виникати як об’єктивні, так і суб’єктивні складнощі.
Об’єктивні: (як з нашого боку, так і з боку партнерів) проблеми з обладнанням;
проблеми з Інтернет-з’єднанням; проблеми з організацією місця, для тих, хто виступає.
Суб’єктивні: (психологічні) страх виступу перед камерою, незнайомими
людьми; острах бути незрозумілим; не зрозуміти питання партнера; помилкове відчуття
вседозволеності.
Для того, щоб скайп-конференція не закінчилася розчаруванням через проблеми
з обладнанням, важливо зробити тестовий дзвінок і визначити рівень шуму та
особливості організації конференції: використання комп’ютера і виведення зображення
на великий екран або тільки екран ноутбука. Якщо дозволяє рівень зв’язку, то виводити
зображення і звук, або тільки звук при поганій якості зв’язку. Розміщення студентів
при проведенні конференції має бути організоване так, щоб зручно було виступати і
швидко помінятися місцями виступаючим, а глядачам було б добре чути і видно того,
хто виступає. Як показує досвід, з початківцями (які жодного разу не брали участь в
Інтернет-спілкуванні) краще починати,
коли тема відпрацьована і учасники
конференції підготували доповіді. Використання наочності допомагає студентам
впоратися зі стресом, сприяє спокійному спілкуванню.
Кожна участь у скайп-конференції для студента – це стрес, тому до виступу
студентів потрібно підготувати психологічно. Перед початком роботи прочитати
невелику лекцію про мережевий етикет, визначити коло універсальних тем, які можна
обговорювати з будь-якими партнерами по скайп-спілкуванню, питання, про які не
варто загдувати: щодо релігійних переконань, доходу та сімейного статусу людини.
Бесіда про толерантність і культуру спілкування перед кожним заходом покликана
навчити витримці і спокою у процесі спілкуванні. За умови дотримання цих умов
організація та проведення скайп -конференцій буде позитивним.
Основними конкурентними перевагами Skype є вільний і безкоштовний доступ
до платформи, а також простота в його використанні.
Результати дослідження свідчать про те, що не усі студенти і викладачі повністю
й беззастережно схвалюють дистанційну освіту з використанням платформи Skype.
Це пояснюється, на наш погляд, такими причинами:
•
важче сприймається інформація в режимі телетрансляції : заважають сторонні
шуми у великій аудиторії, особливо погано сприймається точна інформація;
•
ускладнений зворотний зв'язок: вимагається більше часу на те, щоб поставити
питання і отримати відповідь;
•
слухачі занять по Skype швидше стомлюються;
•
бракує «живого» спілкування студентів з викладачем.
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Таким чином, незважаючи на величезний ряд плюсів, пов'язаних з дистанційною
освітою через Skype, існують негативні чинники, які не дозволяють повною мірою
використовувати цей вид навчання як домінуючого. Проте не варто відмовлятися від
його потенціалу. Skype-перспективний інструмент для навчання студентів, за
допомогою якого забезпечуються високі результати навчання за рахунок підвищення
мотивації і пізнавальної активності студентів.
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ПІДРУЧНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ:
ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ
Для дослідників історії методики навчання певного предмета підручники
(посібники, збірники текстів і завдань, методичні вказівки – усі навчальні видання)
зазвичай є основним матеріалом, який відображає розвиток відповідної педагогічної
галузі. Так і в методиці викладання української мови як іноземної (УМІ): зміни в
кількості навчальних видань, якості, методичних підходах віддзеркалюють не лише
пошуки в цій царині лінгводидактики, а й політико-соціальні процеси, оскільки
динаміка в підручникотворенні безпосередньо пов’язана із суспільним запитом на таку
продукцію. Очевидно, що проголошення незалежності стало могутнім фактором, який
зміцнив позиції української мови, сприяв зростанню інтересу до її вивчення як у самій
державі, так і за кордоном, спонукав викладачів до створення відповідних навчальних
матеріалів. Однак процес утвердження української як мови вищої освіти для іноземних
громадян не був однорідним, зважаючи на різні фактори, зокрема на регіональну
мовно-культурну специфіку, суперечливу державну мовну політику, комерціоналізацію
діяльності закладів освіти. Тож склалася ситуація, коли в низці вишів іноземці не
вивчали української мови або обирали цей предмет факультативно. Сьогодні ж, після
прийняття нового Закону про освіту, вивчення української мови є обов’язковим для
всіх іноземних студентів, незалежно від того, якою мовою вони здобувають фах. Отже,
створення комплексних підручників та аспектних навчальних матеріалів з УМІ є
актуальним завданням сучасної лінгводидактики.
Різним питанням теорії і практики створення підручника з УМІ присвячено
чимало наукових досліджень. У розвідках М. Бурак, М. Ємельянової, І. Ключковської,
І. Кочан, Л. Паламар, М. Луцюка, О. Синчак, Б. Сокола, О. Туркевич, М. Шевченко та
багатьох інших представлено огляд навчальних видань, їх аналіз, систему
лінгводидактичних принципів, на яких варто будувати підручники й посібники,
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ефективний методичний апарат навчальної книги тощо. Більшість публікацій із теми
мають презентаційний чи прогностичний характер: автори обґрунтовують методичні
засади, структуру й систему вправ конкретного навчального видання, яке вони
створили або над яким працюють. Такі розвідки є і в нашому доробку [6; 7; 8].
Найповніший перелік навчальних видань з УМІ представлено в монографії
О. Туркевич [4]: у 2015 р., за підрахунками дослідниці, їх було більше 140, причому 40
– це закордонні видання іноземними мовами. Очевидно, що детальний аналіз такого
масиву навчальної літератури не може бути здійснений у межах однієї статті. Тому
вбачаємо мету пропонованої публікації в тому, щоб акцентувати найбільші досягнення
в забезпеченні навчальними виданнями курсу УМІ, звернути увагу на системні
недоліки та визначити напрямки подальшого розвитку підручникотворення, суголосні
сучасним викликам.
Основним досягненням роботи лінгводидактів протягом чверті століття (відлік
розпочинаємо з 1993 р., коли було видано перший на території нашої держави посібник
з УМІ [1]) є динамічний поступ у кількості та якості підручників. Сьогодні впевнено
можемо говорити про створення розгалуженої системи різноаспектних матеріалів [5].
По-перше, це підручники з практичного курсу УМІ для студентів різних рівнів
володіння мовою, найбільшу кількість серед яких складають видання для початкового
етапу навчання. По-друге, посібники з різних видів мовленнєвої діяльності (усного
мовлення, письма) та граматики. По-третє, збірки навчальних текстів (із завданнями до
них) різних стилів: наукового, публіцистичного, художнього. Важливий сегмент такої
літератури формують посібники з розвитку фахового мовлення іноземних студентів
різних профілів. По-четверте, країнознавчі видання – про Україну, її історію, міста,
визначні пам’ятки.
Виокремивши такі основні групи навчальних матеріалів і проаналізувавши
освітні потреби іноземних студентів, можемо означити сфери, що поки не мають
достатнього навчально-методичного забезпечення. Так, бракує посібників із розвитку
фахового мовлення студентів гуманітарних спеціальностей, збірок художніх текстів для
читання інокомунікантами, матеріалів, які ознайомлюють зі зразками офіційно-ділових
документів.
Безперечний здобуток у підручникотворенні – велика кількість посібників для
вивчення УМІ на початковому етапі (в умовах підготовчого відділення) – виявляє
певною мірою і один з основних недоліків цього процесу. Це нескоординованість
зусиль викладачів різних навчальних закладів, часто непоінформованість про здобутки
колег, що демонструє відсутність державної підтримки видання посібників з УМІ та їх
популяризації (у цьому плані прикметним є прохання в інформаційному листі
конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. Міжпредметні
зв’язки», яку щорічно проводить Навчально-науковий інститут міжнародної освіти
ХНУ імені В. Н. Каразіна: організатори просять учасників, зважаючи на труднощі з
книгообміном, привозити й презентувати свої навчальні видання).
У результаті певний час ми мали ситуацію, коли викладацька спільнота не знала
про нові підручники або вони були практично недоступними, оскільки видавалися чи за
кошти університетів, чи іноді й за власні кошти авторів в обмеженій кількості. Це
призвело до того, що більшість із навчальних матеріалів з УМІ (особливо кінця ХХ –
першого десятиліття ХХІ ст.) залишалися невідомими широкому колу лінгводидактів і
використовувалися локально – лише в університетах, де були створені. Отже, часто
викладач УМІ починав роботу над майбутнім посібником, не маючи змоги оцінити,
осмислити, систематизувати і творчо використати напрацювання в цій галузі, зважити
здобутки й прорахунки попередників.
Лише в останні кілька років ситуація почала змінюватися. Маємо на увазі, що
зараз низку навчальних книг з УМІ можна, нарешті, придбати в книжкових магазинах
чи замовити у видавництві через Інтернет. Це підручники й посібники, розроблені в
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Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків із діаспорою, Українському
католицькому університеті, Львівському національному університеті імені Івана
Франка, Сумському державному університеті. Також автори навчальних видань почали
використовувати можливості соціальних мереж та відеохостингів для популяризації
своїх праць. Так, на сторінці у Фейсбуці «Українська для іноземців», створеній
викладачами Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя Л. Назаревич та Н. Гавдидою, можна знайти багато корисних навчальних
матеріалів і замовити підручник [2]. На каналі «Твій успіх» у YouTube викладач
Сумського національного аграрного університету Ю. Косенко розміщує уроки з УМІ за
своїми виданнями, таким чином рекламуючи їх. Власне, ці приклади демонструють
новий підхід до створення навчальних матеріалів з УМІ: сучасний підручник виходить
за межі свого паперового втілення. Якщо раніше в окремих випадках цю тенденцію
реалізовували у варіанті «підручник + аудіодиск» (рідко «підручник + аудіодиск +
набір карток»), то зараз йдеться про створення розгалуженого навчального
мультимедійного простору підручника з допомогою розміщених в Інтернеті подкастів,
посилань на електронні ресурси, використання можливостей комп’ютерних ігор та
інструментів візуалізації матеріалу тощо. Очевидно, що необхідність розвитку такого
напряму в підручникотворенні диктує епоха новітніх технологій, зміна характеру
сприйняття й обробки інформації («кліпове мислення» сучасної молоді), орієнтованість
споживачів освітніх послуг на функціональність навчальних матеріалів та зручність
роботи з ними.
Сподіваємося, що поява в загальному доступі якісних підручників для
інокомунікантів, як і затвердження Стандарту з УМІ, спонукатиме авторів критично
переглянути свої навчальні видання. Деякі книги потребують не лише корекції
методичних підходів чи логіки подання граматичного матеріалу, а, як це не прикро
констатувати, і виправлення граматичних та орфографічних помилок. Така неприємна
ситуація склалася через брак фахівців з викладання саме УМІ. Оскільки існує потреба у
створенні навчально-методичного забезпечення вивчення української мови
інокомунікантами, за розв’язання цієї проблеми іноді беруться викладачі російської
мови як іноземної, взоруючись не лише на логіку викладання цієї дисципліни (до чого,
власне, немає принципових заперечень), а і на типові лексико-граматичні моделі
російської мови (що, звісно, є помилковим). Тож маємо в підручниках «сильну біль»
(замість нормативного «сильний біль»), «характеристика процеса» (замість
«характеристика процесу»), «іноземному студенти нездоровиться» (замість «іноземний
студент погано себе почуває»), «хворіти грипом» (замість «хворіти на грип»), «в
залежності від» (замість «залежно від») тощо. Подібні помилки, звичайно,
неприпустимі, але, на жаль, вони є і засвідчують орієнтацію авторів на російську мову.
Так, якщо список літератури в посібнику з наукового стилю української мови (для
студентів підготовчого факультету) складають всуціль російськомовні джерела, то,
очевидно, таке видання створене шляхом перекладу аналогічної книги для іноземних
студентів, які вивчають російську, і презентує не питомо українські конструкції, а
кальковані з російської мови.
Узагалі розв’язання проблеми навчання УМІ в російськомовному оточенні та
створення відповідних якісних навчальних матеріалів видається нам одним із
найважливіших завдань для викладацьких колективів університетів Сходу і Півдня
України. Як відомо, у навчанні другої іноземної мови одним із основних підходів є
порівняльний, тож опертя на знання граматики, лексики, фонетики російської мови
може становити міцне підґрунтя для опанування УМІ, але, звісно, лише тоді, якщо
російською інокомунікант володіє на достатньому рівні (див., наприклад, [3]). В
іншому випадку звернення в підручнику з УМІ до російської, зокрема пояснення
граматики, завдання на переклад українськомовного тексту російською, паралельний
виклад частини матеріалу чи навчального тексту двома мовами (таку стратегію
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демонструє низка навчальних видань для студентів факультетів доуніверситетської
підготовки), навряд чи буде доцільним.
Ще один серйозний виклик – організація навчання в умовах університетської
автономії, адже відсутність єдиних вимог до кількості годин з практичного курсу УМІ
фактично унеможливлює використання якогось одного універсального підручника
(винятком у цьому плані є професійна підготовка іноземних студентів-медиків: існує
типова навчальна програма, викладачі УМІ працюють над створенням єдиного
підручника з УМІ для цього контингенту). Якщо раніше практичний курс УМІ був
обов’язковою навчальною дисципліною на основних факультетах (відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 4 квітня 2006 р. № 260) і мав досить велику
кількість годин (на першому курсі – 8 годин щотижня, на другому – 6, на третьому – 4,
на четвертому – також 4 протягом одного семестру), то сьогодні кожен заклад вищої
освіти самостійно вирішує питання про доцільність і обсяг певних предметів. У
результаті в багатьох вишах кількість годин практичного курсу УМІ на основних
факультетах значно скорочено або й зведено до мінімуму. Тому відбувається різкий
перехід від професійно орієнтованого навчання української мови (на підготовчому
відділенні, у межах профільних дисциплін та спеціального курсу з основ наукового
мовлення) до повного іншомовного занурення (на основних факультетах), що часто
виявляється для іноземця неподоланною перешкодою або негативно відбивається на
якості навчання. Отже, необхідні матеріали для початкового етапу, які б інтенсивно
готували інокомунікантів до повноцінного навчання українською мовою на основних
факультетах, а також потрібно створювати навчально-методичне забезпечення
супроводу під час повного іншомовного занурення – посібники, орієнтовані на
іноземних студентів, з фахових дисциплін перших курсів бакалаврату.
Підсумовуючи, відзначимо, що становленням системи численних матеріалів з
УМІ ми завдячуємо ентузіазму й самовідданості викладачів, які працювали і
продовжують працювати над створенням навчальних книг фактично без державної
підтримки. Тож наголосимо на важливості координації зусиль лінгводидактів різних
закладів вищої освіти для того, щоб з урахуванням кращих методичних здобутків
попередників формувати ефективну модель підручників нового покоління. Вони
повинні відповідати сучасним викликам, зокрема таким: необхідність створення
мультимедійного простору підручника, потреба в модифікації системи пропедевтичної
підготовки з метою підвищення рівня володіння УМІ, брак матеріалів для методичного
супроводу навчання іноземних студентів перших курсів в умовах повного
українськомовного занурення, важливість кореляції загальнометодичних вимог до
навчання УМІ та рівнів володіння нею з умовами навчання (освітніми й регіональнокультурними) в певному закладі вищої освіти.
Головний виклик, який, на нашу думку, визначає перспективи розвитку
підручникотворення і загалом методики викладання УМІ, стоїть сьогодні перед
Україною як державою: якщо вона, нарешті, реалізує повною мірою давно
задеклароване навчання у закладах вищої освіти державною мовою (йдеться про
українських студентів, адже не секрет, що реалії освітнього процесу часто не
відповідають Закону), то і вивчення УМІ стане нагальною потребою для громадян
інших держав, які здобувають вищу освіту разом з українськими студентами. Якщо
Україна зможе забезпечити повноцінне функціонування державної мови в усіх сферах
життя в усіх регіонах, то іноземці, що навчаються англійською чи російською в
окремих групах, будуть мотивовані опановувати також і українську. За таких умов,
переконані, матимемо найбільший стимул для створення ефективних підручників з
УМІ.
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Шилин В.В., Беликова О.В., Дытюк С.А.
Харьковский национальный университет строительства и
архитектуры
г. Харьков, Украина
РИТОРИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА
Успехи в обучении и воспитании учащихся определяются множеством
факторов, каждый из которых является достаточно весомым. Это – методика обучения
и воспитания, индивидуально-психологические особенности учащихся, уровень их
развития.
Основополагающим фактором в обучении и воспитании студентов является
личность преподавателя, его научная, методическая и психолого-педагогическая
компетентность.
При этом необходимо заметить, что личностно-профессиональные качества
преподавателя, его культура незримо выстраивают и образ речи, и стиль
педагогического общения, и культуру его речевого поведения, что оказывает огромное
влияние на усвоение знаний, формирование навыков и умений учащихся, на личность
самого студента.
Обучение – это прежде всего общение между преподавателем и студентами;
целенаправленное, заранее запроектированное общение в ходе которого
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осуществляется образование, воспитание и развитие личности учащегося. Вне общения
невозможно достижение целей обучения и воспитания.
В сфере образования общение, с одной стороны – это средство познания и
приобщения к истине, с другой стороны – это коммуникация по поводу
социокультурных
ценностей, идеалов, норм между всеми
участниками
образовательного процесса. Поэтому, именно коммуникативный компонент во многом
определяет эффективность учебно-воспитательного процесса.
Практика педагогического общения в высшей школе требует не просто
интенсификации связей в системе «преподаватель–студент», но и изменения качества
этих связей в сторону их открытости и информативности.
Умение четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно, умение не
только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на учащихся, активно
влиять на студентов, умело убеждать их в правильности своей точки зрения, корректно
дискутировать – это своеобразная характеристика профессионализма, риторического
мастерства преподавателя.
В педагогической профессии риторическое мастерство является ведущей
профессиональной характеристикой, от которой зависят создание оптимальных
межличностных и деловых отношений со студентами, отсутствие конфликтов и личная
удовлетворенность. Умения грамотно осуществить педагогическое общение, адекватно
устанавливать, поддерживать контакт со студентами и управлять им являются
важнейшими профессиональными компетенциями педагога.
Риторическое мастерство предполагает знание преподавателем риторических
норм и правил, умение применять их в процессе речевого взаимодействия, через
которое и происходит реализация целей обучения и воспитания студентов. Его
основными составляющими являются умение проектировать, осознавать, планировать
и креативно создавать ситуацию педагогического общения, осуществлять
риторическую рефлексию.
Вместе с тем исследования в области педагогической риторики и опыт
педагогической деятельности показывают, что значительная часть трудностей
педагогов обусловлена не столько недостатками научной и методической подготовки
преподавателей, сколько деформацией сферы профессионально-педагогического
общения, недостаточным владением основами педагогической коммуникации,
техниками гуманистического и партнерского взаимодействия.
Анализ последних исследований научной литературы, посвященной вопросам
роли личности преподавателя в учебно-воспитательной работе высшей школы,
показывает что актуальную проблему профессионально-значимых качеств педагога
исследовали такие ученые как И.Зимня, И.Зязюна, И.Подласий, В.Сластенин, Е.
Климов, М.Харламов и др. Главные мысли, что объединяют различные точки зрения на
риторику этих исследований состоит в том, что преподаватель вуза - это личность,
которая по содержанию своей профессиональной деятельности должна иметь
совокупность универсальных качеств: быть ученым, педагогом-практиком,
воспитателем, психологом, обеспечивать органическое объединение в процессе
обучения образовательной, научной и инновационной деятельности, обладать техникой
педагогического общения. [ 8;14; 15; 17 ]
Различные аспекты педагогической риторики, формирования риторического
мастерства рассматриваются в работах Ф.Бацевича, Н.Голуб, И.Зязюна, Л.Мацько,
Г.Сагач и др. Вместе с тем проблема риторизации педагогического процесса в учебных
заведениях еще не получила полного научно-методического обоснования. Заметим, что
в научных работах по педагогической риторике наиболее исследованной является
проблема формирования риторической культуры педагога. Проблема же формирования
риторического мастерства педагогов высшей школы не получила достаточного
освещения в научных исследованиях. [ 2, 4, 9, 13, 18]
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Целью статьи является определение сути понятия «риторическое мастерство»
как
базового
компонента
профессионально-педагогической
компетентности
преподавателя высшей школы и определения путей его формирования.
На основе изучения психолого-педагогической литературы можно выделить
следующие умения и навыки, составляющие риторическое мастерство преподавателя
[1;3;5;8;12;14;16]
1 группа умений – коммуникативные или речевые: умение ясно и четко излагать
свои мысли, умение убеждать, аргументировать, выстраивать доказательство, умение
выносить суждения, анализировать высказывания, говорить логично, доходчиво,
увлекательно.
2 группа умений – перцептивные: умения восприятия внешних признаков
студента, соотнесение их с его личностными характеристиками, интерпретации и
прогнозировании на этой основе поведения студента; умения слушать и слышать
(правильно интерпретировать информацию, в том числе и невербальную, понимать
подтексты и т.д.), умение понять чувства и настроения студентов (соблюдение такта,
способность к эмпатии), умение анализировать (способность к рефлексии).
3 группа умений умения взаимодействия в процессе общения
(интерактивные): умение организовывать общение, проводить беседу, обсуждение,
вести дискуссию, умение задавать вопросы, увлечь за собой, умение общаться в
конфликтных ситуациях, умение управлять своим поведение в общении.
Одним из факторов, составляющих основу речевого мастерства педагога,
является культура речи.
Речевая культура в современном понимании - это область лингвистики и
риторики, которая изучает осознанную речевую деятельность, нормы речевого
поведения, которые обеспечивающие результативность и деятельность как
целенаправленную и целесообразную, а также этически корректную. [7].
По мнению Введенской Л.А. под культурой речи понимается «владение
нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при которой
осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной
ситуации общения обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач
коммуникации».
К основным составляющим компонентам культуры речи Введенская Л.А.
относит:
- нормативный, предполагающий соблюдение норм литературного языка;
- коммуникативный, предусматривающий выбор необходимых языковых
средств;
- этический, предписывающий знание и применение правил языкового
поведения в конкретных ситуациях общения. [1]
Культура речи является визитной карточкой преподавателя, и при всей
предметной эрудиции отсутствие или недостаток подлинной речевой культуры может
оказаться не только причиной важных профессиональных ошибок, но и фактором
устойчивого неприятия его как личности.
Культура речи преподавателя не может рассматриваться как некая константа,
она должна совершенствоваться из года в год. Необходимо выделить основные
факторы, которые имеют непосредственное влияние на языковое сознание студента,
воспитывая эстетические предпочтения, формируя общую и профессиональную
культуру. Чувство слова, точность термина – необходимая составляющая
риторического искусства лектора.[10]
Актуальность проблемы культуры речи, как составляющей риторического
мастерства подтверждают
результаты многолетних наблюдений и опросов,
проведенных среди студентов ХНУСА. Так, составляя профессиограмму
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преподавателя, студенты особо выделяют такую характеристику как риторическое
мастерство, выделяя ее как основополагающую.
Анкетирование, проведенное среди студентов, обучающихся в магистратуре
нашего университета, позволяет сконцентрировать внимание на определенных
вопросах риторической и культурно-речевой грамотности преподавателей различных
дисциплин.
Прежде всего студенты обращают внимание на этический компонент культуры
речи преподавателя. 55% опрошенных студентов отмечают несоблюдение норм
речевого этикета. Конкретизируя, студенты обращают внимание на использование при
обращение к ним формы «ты». Возможно преподаватель обращаясь на «ты»
демонстрирует свое демократическое, дружеское, доверительное отношение.
Студентами же это воспринимается как знак пренебрежительного отношения,
проявления неуважения к их личности. Нередки случаи употребления преподавателями
нелестных эпитетов и определений в адрес студентов. Осуждается разговор на
«повышенных тонах», неуважительное и пренебрежительное отношение к студенту.
Унижение человеческого достоинства, высокомерие, грубость, предвзятость,
невыдержанность – это далеко не полный перечень тех качеств, который вызывает
студенческое неприятие преподавателя.
Недостаток или вообще отсутствия интереса и уважения к студенту,
непонимание его возрастных и индивидуально-психологических особенностей
формируют отрицательное отношение студента к преподавателю, и как следствие
отрицательное отношение к изучаемому предмету.
30% опрошенных студентов обращают внимание на коммуникативный аспект
культуры речи преподавателя. Прежде всего отмечается непонятность речи и
неточность речи: употребление слов в несвойственном им значении; не устраненная
контекстом многозначность, порождающая двусмысленность, что ведет к
непониманию учебного материала. Употребление слов «сорняков» ведет к
возникновению коммуникативного фонетического барьера.
Довольно часто, по
мнению студентов, речь преподавателя бывает суха, монотонна, невыразительна,
перегружена логическими ударениями, так как все в ней педагогу кажется важным; в
ней отсутствует четкая смысловая группировка вокруг логических центров.
Произвольные паузы, обусловленные не логикой содержания, а просто неумением
правильно распределить дыхание, отсутствие интонационной связи между отдельными
частями фразы мешают воспринимать смысл устного рассуждения.
7% опрошенных студентов отмечают несоблюдение норм литературного языка:
орфоэпическое искажение в терминах, именах и фамилиях известных людей.
Все вышесказанное дает возможность говорить о необходимости формирования
риторической культуры преподавателя. Построение эффективного речевого
высказывания, установление и поддержка коммуникативного равновесия в аудитории,
создание и поддержка атмосферы доверия, психологического комфорта, открытого и
равноправного сотрудничества являются важнейшими составляющими риторического
мастерства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Постановка проблемы в общем виде. Статья посвящена проблеме изучения и
правильного использования в коммуникации простых глаголов движения. В рамках
работы представлена систематизация ситуаций использования данных глаголов, а
также задания, направленные на их активацию в речевом общении.
Как известно, коммуникативный подход является основополагающим при
обучении РКИ. Его цель заключается в формировании коммуникативной компетенции:
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«умения использовать язык для конструктивного общения» [1]. Однако при
продуцировании высказывания, при реальном общении нельзя не учитывать
смыслообразующую функцию русского глагола. Важную роль в коммуникации играют
глаголы движения, так как количество их в русском языке велико, а возможности
формообразования и лексико-грамматическая сочетаемость разнообразны. Трудности у
иностранных учащихся вызывают смыслоразличение и правильное употребление
глаголов по направленности, длительности, кратности протекания действия и т.д.
Проблема презентации глаголов движения на уроке РКИ, обучение их
правильному использованию в ситуациях речевого общения относится к актуальным
вопросам методики преподавания. Как отмечают исследователи, «до сих пор вряд ли
можно сказать, что методика подачи этой темы окончательно разработана» [3]. Цель
данной работы заключается в попытке описательной систематизации ситуаций,
способствующих усвоению основных случаев употребления бесприставочных глаголов
движения идти-ехать, ходить-ездить и приставочных глаголов с префиксом по(пойти-поехать).
Анализ последних публикаций. В практике преподавания русского языка как
иностранного особую сложность представляет лексико-семантическая группа глаголов
движения (далее ГД). Изучение ГД вызывает большие трудности в иноязычной
аудитории. Англоязычные студенты, являясь носителями другого языкового кода,
нуждаются в детальном рассмотрении и более широкой практике употребления и
закрепления навыков использования ГД в речи. В своём подходе к реализации данной
задачи мы исходили из необходимости строить обучение таким образом, чтобы
соблюдался принцип «одновременности обучения коммуникации и системе языка»
[2, с. 54]. Лингвистической основой для разработки методики обучения данной ЛСГ
должно стать системно-сопоставительное изучение, позволяющее выявить общие и
дифференциальные признаки указанной ЛСГ. ГД являются предметом исследования
как зарубежных, так и отечественных лингвистов. При этом круг исследуемых
вопросов, учитывая частотность употребления, очень широк. Значительное внимание
уделяют ГД в своих работах такие лингвисты, как И.В. Исаченко, C.П. Иброхимов, Л.Б.
Пастухова, З.У. Блягоз, Н.С. Авилова, Г.И. Рожкова, Т.К. Донская. Довольно широко
рассматривают вопросы преподавания русских ГД иностранным учащимся
Г.А. Битехтина, Г.Г. Городилова. ЛСГ ГД в сопоставительно-типологическом плане
рассматривается в работах В.М. Соколова, Е.Р. Переслегиной.
Вопросам влияния родного языка на усвоение русской языковой системы
посвящены работы Ф.Ю. Ахмадуллиной, С.В. Ахмадуллиной, Л.С. Муравьевой,
Е.И. Мотиной и других. Особую актуальность приобретает разработанная в настоящее
время теория фазовой парадигматики русских глаголов (О.М. Соколов, Е.Я. Титаренко,
М.Я. Шелякин и др.), которая позволяет определить общие свойства глаголов, в том
числе и ГД, открывает новые возможности «для обучения видам и семантическим
связям глаголов [5, с. 51].
Изложение основного материала. Задания соответствуют уровням А2-В1 и
направлены на формирование коммуникативной компетенции обучающихся. Во время
первого знакомства инофонов с глаголами движения мы предлагаем делать опору на
грамматическую категорию времени (оппозиция настоящее – прошедшее – будущее
время). Назовем это ситуацией 1. Известно, что существуют две традиционные группы:
1) однонаправленное (идти…) / 2) разнонаправленное (ненаправленное) движение
(ходить…). Предлагаемый к рассмотрению альтернативный вариант – введение третей
группы с префиксом по-: 1) однонаправленное / 2) разнонаправленное
(ненаправленное) / 3) однонаправленное планируемое (предполагаемое) движение
(пойти…). Далее в статье – группа 1, группа 2, группа 3. Например: Сейчас Хасан идет
в банк / Вчера Хасан ходил в банк / Завтра Хасан пойдет в банк. Аргументами для
изучения глаголов движения с префиксом по- одновременно с основными
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бесприставочными глаголами, как нам кажется, является то, что, во-первых, как
отмечается в «Частотном словаре современного русского языка», глаголы с префиксом
по- находятся по уровню использования между основными бесприставочными
глаголами (так, идти занимает 95 позицию, пойти – 153, ходить – 342) [3]. Они
одинаково актуальны в ситуациях речевого общения, например: Куда ты идешь / ходил
вчера / пойдешь после урока? Во-вторых, глаголы движения с префиксом повыделяются из системы формообразования русских глаголов движения, так как не
образуют видовые пары, подобно другим приставочным глаголам по принципу:
глаголы
НСВ
–
префикс+бесприставочный
глагол
разнонаправленного
(ненаправленного) движения; глаголы СВ – префикс+бесприставочный глагол
однонаправленного движения (например: при+ходить/при+йти (идти) и т.д.). Для
отработки ситуации 1, актуализации глаголов движения в учебных коммуникативных
ситуациях, предлагаются задания: 1) составить простейшие диалоги: Куда ты ходил
вчера? – Вчера я ходил в кино; Куда ты пойдёшь завтра? – Завтра я пойду на рынок…;
2) составить мини-текст по модели: Сейчас Абу идет в парк. Вчера он тоже ходил в
парк. А завтра он не пойдёт в парк; 3) составить гипотезу а) о вчерашнем дне: У Мо
новые туфли. – Я думаю, вчера она ходила в магазин; б) о планах на будущее: У Али
болит горло. – Я думаю, он пойдет к врачу; 4) дать реплику-реакцию: Ты можешь
говорить? – Извини, не могу. Сейчас еду в автобусе. Здесь очень шумно.
Далее мы рассмотрим следующие ситуации (объединим их под названием
ситуация 2): одновременность двух действий группы 1 – повторяемость действий
группы 2 – последовательность действий группы 3 (заметим, что глаголы движения с
префиксом по- обычно следуют после завершения первого действия). При объяснении
уместна опора на базовые знания грамматической категории вида. Обратим внимание,
что действие может происходить в любом возможном грамматическом времени: 1)
Когда мы шли, мы говорили по-русски / когда мы идем, мы говорим порусски / когда мы
будем идти, мы будем говорить по-русски; 2) Я часто хожу в бассейн (отметим
приоритетное использование формы настоящего времени) / Раньше я часто ходил в
бассейн / Зимой я буду ходить в бассейн; 3) Том пообедал и поехал в цирк / Том
пообедает и поедет в цирк. При отработке ситуации 2 могут быть использованы
коммуникативные задания: 1) составить простейшие диалоги: Что ты обычно
делаешь, когда едешь на троллейбусе?– Когда я еду на троллейбусе, я смотрю в окно;
Куда ты никогда не ходил? – Я никогда не ходил в клуб; Куда ты пойдешь, когда
поужинаешь? – Когда я поужинаю, я пойду в парк; 2) описать ситуацию по картинке,
например: Ира шла и ела мороженое; 3) сыграть в игру «Кто лучше знает город». Один
из учащихся говорит фразу: Когда я еду домой, я всегда вижу старую церковь. Другие
должны угадать, какая это улица / где это; 4) дать реплику-предположение: У Макса
спортивная фигура. – Это потому, что он всегда ходит в спортзал. 5) дать репликуреакцию: Вчера я ходил в клуб. – Ну и что! Ты часто ходишь в клуб; 6) догадаться, куда
пошел герой: Иса написал тест и …(пошел в кафе). Сейчас он пьет кофе. 7) озвучить
мечту: Я никогда не ездил во Францию. Вот получу диплом и поеду. И наконец, мы
выделяем для учащихся ситуации 3, 4, 5. В группе 1 – это наличие определенного
времени, в течение которого длится однонаправленное действие. Например: Я шел до
дома 5 минут / обычно я иду до дома 5 минут / я буду идти до дома 5 минут. В группе
2 – это сочетание инфинитива глагола движения с глаголами, в семантическом поле
которых заложен коннотативный признак постоянности / физической возможности:
Нань любит ездить на такси. Мне нравится ходить пешком. Брату 9 месяцев, но он
умеет ходить. Я могу ходить в спортзал по средам.
Для группы 3 следующую ситуацию представляет употребление глагола
движения в форме инфинитива после глаголов с дополнительным значением намерения
(реализация действия-движения предполагается в будущем, что параллельно ситуации
1): Моя семья думает поехать летом на Кипр. Я мечтаю пойти на балет. Ты хочешь
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пойти на концерт? Правильному использованию глаголов движения в данном
значении способствует выполнение следующих заданий: 1) составить простейший
диалог по модели: Вчера я ехал на такси до центра 15 минут. – Здорово! Вот поэтому
я люблю ездить на такси! Быстро! / Вчера я ехал на метро до центра час. – Ужас!
…2) дать совет: Мэри идет до института 20 минут. – Она может ехать на автобусе.
/ Я не люблю 986 ездить на автобусе. Там много людей. – Ты можешь всегда ходить
пешком. 3) подсказать маршрут. Так, девушка находится на улице N, но ей нужно
попасть на улицу М. Нужно посоветовать: Она может ехать на автобусе № 5 до
остановки …. А потом ехать на метро до станции …; 4) озвучить мечту: Недавно
Ирина ездила в Москву. – В Москву? А я мечтаю поехать в Париж; 5) пригласить
друга: Ты хочешь пойти в театр? – С удовольствием! Я давно не ходил в театр.
Более эффективными и интересными нам кажутся нетрадиционные способы
презентации и работы над приставочными "глаголами движения". К таким можно
отнести следующие виды работ: 1) подбор предложений с "глаголами движения" к
конкретным иллюстрациям; 2) составление рассказа по заданной серии картинок; 3)
расстановка слайдов в соответствии с сюжетной логикой изображений с целью
составления связного рассказа; 4) составление рассказа о жизни и деятельности
персонажа (- ей) в соответствии с предложенной схемой его (их) передвижения,
представленной на доске; 5) разыгрывание спонтанного диалога (написание эссе) по
"подстрочнику" (даются исходные словосочетания с "глаголами движения", которые
необходимо использовать в рассказе, и задается тема: "Визит к врачу", "Экскурсия в
музей", "Вечер с друзьями", "Поездка на пикник" и др.).
Речевая ситуация – центральный методический прием коммуникативного
метода, поэтому опытные педагоги уделяют реальным и учебным ситуациям до 40
минут, то есть почти половину занятия. При этом речевые ситуации используются на
всех этапах урока, при закреплении уже изученных разговорных тем или их
повторении, что свидетельствует об эффективности ситуативной речевой деятельности
для облегчения процесса усвоения речевого материала. В таких ситуациях можно
закреплять и знание иностранными студентами глаголов движения. И естественные, и
учебные речевые ситуации выступают стимулом для живой непосредственной
коммуникации студентов, развивая умение продуцировать иноязычную речь в
различных жизненных ситуациях. Речевые образцы в ситуативном общении
разгружают оперативную память и дают возможность естественного конструирования
новых самостоятельных высказываний, поэтому эффективны для развития навыка
диалогической и неподготовленной ситуативной речи. Расширение диапазона
использования речевых ситуаций на разных этапах урока позволяет преподавателю
детальнее отрабатывать языковой материал и вводить языковые модели в активный
словарный запас студентов.
Выводы. Подобные типы заданий способствуют корректному использованию
глаголов движения в речи учащихся, созданию осмысленного контекста их
употребления, переводу данных лексико-грамматических знаний из пассивного словаря
в активный, что определяет успешность в коммуникации. Для достижения главной
цели при обучении русскому языку как иностранному в его устной и письменной
формах необходимо использовать функциональных подход, рассматривающий язык в
его реальном употреблении. Этот подход определяется в основном как реализация
принципа коммуникативности. Реализация речеобучающей направленности при
обучении русскому языку требует ориентации на общение и потому определяется не
грамматикой, а природой самого общения, функционированием системы современного
русского языка, целями и коммуникативными намерениями студентов. Изучение
глаголов движения очень важно, так как форма императива несет основную
коммуникативную нагрузку при общении. А разнообразие методов и приемов работы
над лексическим и грамматическим материалом с привлечением аудиовизуальных
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средств способствует развитию коммуникативных навыков учащихся, повышает
привлекательность учебного процесса в глазах студентов.
Перспективы дальнейших исследований. Перспективы дальнейшего
исследования рассмотренной проблемы связаны с учебно-методическим обеспечением
функционально-коммуникативного подхода при изучении глаголов, созданием
методических руководств для преподавателей, внедрением системно-функционального
подхода в практику обучения русскому языку как иностранному.
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА
ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Світова економіка розвивається все динамічніше. Зростає швидкість виникнення
й упровадження сучасних технологій та інновацій. Розрив між розвинутими країнами
та тими, що розвиваються, збільшується, тому що зберігається дисбаланс і нерівні
умови доступу до ефективних технологій науки й виробництва. Безумовно,
переможцями в цьому протистоянні будуть країни, які швидше здійснять перехід від
індустріального до інформаційно-технологічного устрою суспільства.
У сучасних умовах необхідності побудови конкурентоспроможної економіки
роль освіти стрімко зростає. Відповідно збільшуються вимоги до якості освітніх
послуг, що мають забезпечувати регіональні ЗВО (заклади вищої освіти).
За даними Всесвітнього банку кількість людей з вищою освітою в Україні
складає близько 82% населення. Але якість нашої освіти достатньо сумнівна,
враховуючи той факт, що лише декілька найкращих українських університетів
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потрапили до списку QS World University Rankings, опинившись нижче кінця четвертої
сотні (з 916 ЗВО з різних країн світу).
Інтернет активно використовується для навчання. У Youtube можна знайти
велику кількість освітніх роликів з найрізноманітніших галузей. З’явилися й окремі
ролики з вивчення іноземних мов. Деякі з них об’єднуються в блоки, утворюючи
невеличкі курси. Але цьому підходу до навчального процесу бракує системності та
цілісності. Саме тому на початку нового тисячоліття створюються такі проєкти для
отримання системної, масової та доступної онлайн-освіти, як Coursera, Udacity, EdX,
Udemy та ін. Кожна з цих платформ має як позитивні, так і негативні риси, але їх
кількість і різноманітність дають певну свободу вибору для потенційних студентів.
Варто зазначити, що Coursera найбільш відповідає нашому уявленню про академічну
освіту. Ця компанія, заснована двома професорами Стенфордського університету,
сьогодні пропонує великий перелік онлайн-курсів (у тому числі з вивчення іноземних
мов) найкращих викладачів світу з отриманням загальновизнаного міжнародного
сертифіката після їх проходження та має довгий список партнерів – відомих,
престижних університетів і компаній. Але Coursera є платною платформою й дедалі
більше комерціалізується.
Однак величезна популярність та щорічний приріст кількості слухачів онлайнкурсів дозволили експертам давати досить цікаві й неоднозначні прогнози. Наприклад,
помічено, що вартість освіти в Інтернеті швидко знижується в порівнянні з
традиційною вищою освітою (де вона частіше за все зростає); деякі фахівці
передбачають, що років за 10 – 20 на всій планеті залишиться не більше десяти
постачальників вищої освіти, але, таким чином, для студентів буде забезпечено
найвищий рівень якості як змісту курсів, так і викладання за більш ніж доступною чи
навіть символічною ціною.
Досвід створення мережевих університетів указує як на безумовні переваги, так і
на недоліки онлайн-освіти. Так, значна кількість студентів, які закінчили онлайн-курси
Coursera, указують на те, що порівняти їх з проходженням відповідних курсів
безпосередньо в академічному середовищі неможливо. На низьку мотивацію навчання
вказує й величезна різниця між кількістю охочих, що зареєструвалися для проходження
курсів, та відносно малою кількістю осіб, які реально отримують сертифікати про їх
закінчення. Та й рівень підготовки студентів денних відділень університетів, як
правило, значно вищий за рівень випускників-дистанційників.
Широкий наступ нових інформаційних технологій диктує неминучі зміни в
традиційній дидактиці. Неможливо заперечити такі риси дистанційної освіти, як
доступність, економність, індивідуальний підхід, можливість учитися в зручний час у
зручному місці, інтернаціональність, соціальна рівність, можливість широкого
використання важкодоступних у аудиторних заняттях методичних і довідкових аудіота відеоматеріалів, постійний зворотний зв’язок викладача з кожним студентом і
можливість спілкування студентів між собою попри їх велику кількість.
Якщо раніше дистанційні курси української мови як іноземної можна було
перерахувати ледь не на пальцях однієї руки (українська мова для іноземних громадян,
Golden Gates to Ukrainian (НТУУ «КПІ»); Ukrainian as a Foreign Language (КиєвоМогилянська академія) тощо), то зараз відбувається сплеск активності щодо створення
таких курсів у багатьох українських ЗВО. Це не дивно, тому що формування
навчального матеріалу у вигляді дистанційних курсів дозволяє продуктивно об’єднати
сприйняття нової інформації студентами, закріплення матеріалу під час виконання
практичних завдань і відтворення засвоєного, комунікацію з іншими студентами та
викладачем для перевірки й поглиблення якості знань.
Додатковий імпульс до активного впровадження дистанційних курсів у
навчальний процес надала можливість використання навчальної платформи Moodle
(Модульне Об’єктно-Орієнтоване Дистанційне Навчальне Середовище). Практика
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показала, що ця платформа є достатньо простою для опанування навіть викладачами,
які недостатньо ознайомлені з інформатикою. Moodle є безкоштовним навчальним
середовищем, до того ж ця платформа постійно розвивається та вдосконалюється, легко
інтегрується з багатьма іншими програмами, підтримує практично всі види навчальної
діяльності. Попри незначні недоліки сьогодні це найкраще середовище для створення
дистанційних курсів.
У НТУ «ХПІ» останніми роками проводиться велика робота щодо створення
дистанційних курсів на основі Moodle з багатьох дисциплін, які викладаються в
університеті. Значна кількість цих курсів використовується під час роботи зі
студентами ЗФН (заочної форми навчання). Таким чином, відбувається «обкатування»,
удосконалення нових курсів і полегшується доступ заочників до університетського
академічного середовища, до навчальних матеріалів курсів. Завдяки цьому контакти
студентів з викладачами, з освітніми ресурсами, необхідними для успішного навчання,
стають частішими й легшими.
Однак, на наш погляд, треба розрізняти щонайменше два види дистанційних
курсів. Перший вид – дистанційні курси, які передбачають лише онлайн-спілкування,
без особистих занять в аудиторії. Так зараз навчають в Массачусетському
технологічному інституті, Стенфордському університеті тощо. Другий вид курсів є
допоміжним, додатковим. Такі курси доповнюють, допомагають викладачу в його
аудиторній роботі. Подібні дистанційні курси створено в НТУ «ХПІ» на підготовчому
відділенні факультету міжнародної освіти.
І хоч зараз в університеті стоїть проблема створення дистанційного курсу
«Українська мова як іноземна», у якому використовувалися б лише можливості
сучасного електронного навчання, без «живого спілкування», тобто безпосередній
контакт викладача та студентів в аудиторії був би відсутній, на наш погляд, найбільш
ефективним виглядає варіант, коли об’єднуються найкращі можливості аудиторного
навчання та новітніх електронних технологій. На початкових етапах освоєння нової для
студентів мови незамінним залишається аудиторне заняття з миттєвим зворотним
зв’язком та практичними заняттями під безпосереднім керівництвом викладача.
Отже, ми бачимо, що активне впровадження віртуальної вищої освіти або її
елементів є нагальною вимогою часу. Зміна організаційних форм вищої освіти
відповідає сучасним потребам і є реакцією на зростання конкуренції між ЗВО різних
країн. Українська вища освіта повинна демонструвати високу динаміку, якісний
розвиток для інтеграції до світового освітнього простору. Інакше існує великий ризик
залишитися «за бортом» під час близької революції у сфері вищої освіти.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ НА ЗАНЯТТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ: НА МАТЕРІАЛІ СЛОГАНІВ ІНДУСТРІЇ КРАСИ
Англійська мова – мова науки, авіації, інформаційних технологій, дипломатії,
туризму тощо. Знання англійської мови збільшує шанси на отримання
високооплачуваної роботи в престижній компанії у межах рідної країни або на пошук
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роботи за кордоном. Це мова міжнародного спілкування, засобів масової інформації та
Інтернету, тому оволодіння високим рівнем знання англійської мови є важливим для
встановлення соціальних зв’язків. Окрім того, знання цієї іноземної мови надає доступ
до світу розваг, адже більшість світових топ-фільмів, книг та музики публікуються саме
англійською мовою. Отже, вивчаючи англійську мову, людина не тільки отримує
доступ до розмаїття розваг, але й починає краще розуміти культуру тієї чи іншої
англомовної країни.
Минуло багато часу з тих пір, коли метою вивчення іноземної мови було
пасивне запам’ятовування нового лексичного матеріалу. Одноманітність, вивчення
граматичних правил і, в кращому випадку, здатність перекласти українську фразу
англійською мовою, використовуючи вже існуючи патерни – це й були межі
досконалості оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування. Але сьогодні, у
світі глобалізації, спостерігається тенденція до змін: зміни світобачення, цілей,
прийомів навчання. Зараз англійську мову вивчають всі, починаючи з дитсадочка і
закінчуючи дорослими людьми. Особлива увага приділяється студентам, адже саме
вони є майбутнім нашої країни.
У ЗВО вимоги до викладання і вивчення будь-якої іноземної мови підвищуються
з кожним нововведенням. Викладачі мають використовувати інтерактивні методи
навчання та сучасні інформаційні технології на заняттях. Студенти, в свою чергу,
мають брати активну участь в заняттях, науковій діяльності, а головне – бути
зацікавленими у вивченні та вдосконаленні своїх навичок володіння англійською
мовою. Адже без ініціативи з боку студента ані інтерактивні методи, ані сучасні
інформаційні технології не принесуть бажаного результату. Як показує об’єктивне
спостереження, дуже важливим аспектом у викладанні іноземної мови є те, як саме
викладач пояснює той чи інший матеріал і який підхід до студентів використовує при
цьому. Наприклад, заняття присвячене вивченню стилістичних засобів увиразнення
мови. Один викладач пояснить матеріал таким чином, що при його розумінні та
засвоєнні можуть виникнути певні труднощі. Інший викладач зможе той же самий
матеріал пояснити доступнішими словами. Безумовно, другий метод викладання
принесе свої плоди при написанні поточних та екзаменаційних робіт.
Отже, наше дослідження присвячене методам викладання та ефективного
засвоєння матеріалу щодо стилістичних фігур. Принагідно зауважимо, що стилістика –
це галузь мовознавства, яка досліджує загальну систему експресивних засобів, наявних
у певній мові. Це відносно нова мовна дисципліна. Термін стилістика був вперше
завірений в Оксфордському англійському словнику лише в 1882 році, позначаючи
науку про літературний стиль, про вивчення стилістичних особливостей [4, c. 8]. Однак
перші роздуми про стиль можна відстежити ще за античних часів. Антична риторика і
поетика, які вважаються попередниками стилістики, трактували стиль як своєрідний
спосіб вираження думок і суджень. Оратори чи поети повинні були дотримуватися
норм майстерного розташування слів, використовувати типові для риторики чи поетики
речення та фігури мови для того, щоб досягти особливої виразності та створити свій
власний характерний стиль.
Виникає запитання: Чому ж викладання і засвоєння матеріалу про стилістичні
фігури може викликати труднощі? Для того, щоб знайти відповідь на це запитання,
були проаналізовані англомовні рекламні слогани індустрії краси. В ході дослідження
були виявлені найтиповіші стилістичні засоби увиразнення слоганів, а саме: каламбур,
порівняння, метафора, метонімія, персоніфікація, гіпербола, паралелізм і антитеза.
Каламбур – це стилістичний прийом, який базується на грі слів, часто для
досягнення гумористичного ефекту [1, с. 572]. Наприклад: “Dior addict [2]”, “Enhance
the eyelids, smoothing deep wrinkles, flashing big eyes [6]”. В першому прикладі, слово
“addict” має два значення. З одного боку, відображає функцію блиску для губ –
приваблювання протилежної статі. З іншого боку, воно підкреслює особливості
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продукту, що лише Dior робить жінку неперевершеною, а інші помади ні. У другому
прикладі, слово “big” означає, що після використання цього крему очі стануть
більшими, виразнішими. Здавалося б, нічого складного в пояснюванні, що таке
каламбур (гра слів) немає. Але двозначність слів, яка присутня в каламбурі, може
завести студентів в глухий кут. Для того, щоб уникнути непорозумінь, викладачеві слід
відразу обговорити зі студентами значення вживаного слова, переконавшись таким
чином, що всі все зрозуміли.
Порівняння – риторична фігура, за допомогою якої одна річ порівнюється з
іншою таким чином, щоб прояснити і покращити образ [1, с. 657]. Типовим є
використання таких слів як “like”, “as” або “as if”. Наприклад: “May Your Day Be As
Flawless As Your Make Up [6]”, “There is no such thing as natural beauty [6]”.
Порівняння дає позитивну інформацію про певний предмет чи явище. На мою думку,
значних труднощів як у розумінні, так і у викладанні теорії про порівняння немає. Як
показує практика, студенти з легкістю вміють застосовувати цю риторичну фігуру.
Персоніфікація – це уособлення певної якості або абстрактного поняття;
присвоєння людських якостей неживим предметам [1, с. 529]. За допомогою
персоніфікації явища і неживі предмети набувають особливих людських якостей, які
можуть включати емоції, бажання тощо. Наприклад: “Don’t listen to the lies, true beauty
never dies [2]”, “Be New Flower Today [7]”. Краса не може вмерти, оскільки вона
нежива. Другий приклад демонструє нам присвоєння людських ознак квітці, а саме
тендітність та красу. Ще з давніх-давен молоду гарну дівчину порівнювали з квіткою.
Персоніфікація є досить розповсюдженою стилістичною фігурою, тому студенти часто
стикаються з нею у слоганах, віршах, художніх романах. Відрізнити живий предмет від
неживого неважко, а отже і проблем з ідентифікацією цієї фігури мовлення не виникає.
Метонімія – це перенесення назви предмета, явища на інший предмет, явище на
основі їх суміжності (тісного зв’язку) [1, с. 434]. Зазвичай, цей троп передбачає
використання окремої характеристики людини, продукту, системи, явища для
ідентифікації єдиного цілого. Яскравим прикладом метонімії є слоган американського
бренду шампуню “Models use their Head & Shoulders [3]”. В наведеному прикладі
вживання назви продукту Head & Shoulders перегукується з назвами частин тіла, а саме
“Head” і “Shoulders”. Тому якщо сприймати даний слоган в прямому сенсі, то
вживання словосполучення “Head & Shoulders” буде метонімічно означати все тіло, а
не тільки голову і плечі. З ідентифікацією метонімії у реченні можуть виникнути
труднощі у двох випадках: по-перше, студент може не відразу її помітити, а, по-друге,
просто не зрозуміти саму суть її утворення. В такому випадку, викладачеві слід більше
уваги звернути на пояснення що таке метонімія, принцип її утворення та вживання.
Власний досвід свідчить про те, що необхідно використовувати більше прикладів для
кращого засвоєння матеріалу.
Метафора – це перенесення сутності одного предмета, явища через особливості
іншого. У цьому тропі зливаються дві, здавалося б, несумісні концепції задля створення
символічного ефекту [1, с. 432]. Наприклад, “Could your eyes use a lift? [7]”, “Let’s
Butterfly Touch You [7]”. У першому прикладі вжито переносне значення у фразі “eyes
use a lift”, оскільки наші очі не можуть використовувати ліфт; тим самим дане гасло
відображає крем для шкіри навколо очей, який допомагає позбутися від вікових
зморшок. В іншому прикладі також вжито переносне значення, немов би натякаючи,
що цей крем зробить вашу шкіру ніжною як крила метелика. Взагалі, метафоричне
мислення – це досить важлива навичка, для здобуття якої необхідна креативність і
здатність виходити за рамки шаблонного мислення. Для того, щоб «запустити
генератор» творчих ідей, викладач може запропонувати студентам відому гру
«Мозковий штурм». Ця гра допоможе студентам розвивати навички креативного
мислення, оскільки у них не буде часу обдумувати відповідь. Навпаки, вони скажуть те,
що першим спаде на думку.
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Гіпербола – це риторична фігура, використання якої передбачає навмисне
перебільшення певної ознаки предмета або явища [1, с. 346]. Наприклад: “Beauty is
irreplaceable [2]”, “Timeless Product. Timeless Beauty [6]”. В обох прикладах яскраво
виражена гіпербола: однієї краси недостатньо, адже дівчина має бути розумною,
кмітливою і харизматичною; а косметичний продукт, як і краса, не може бути вічним.
Із розумінням та застосуванням на практиці такої стилістичної фігури як гіпербола,
зазвичай, проблем не виникає. Кожна людина добре усвідомлює, коли відбувається
перебільшення якості або характеристики певних предметів чи явищ.
Паралелізм – стилістичний прийом, який полягає у розміщенні поруч двох і
більше фраз або речень, подібних за будовою та значенням, що врівноважують один
одного [1, c. 511]. Наприклад: “More defined. More conditioned. More beautiful lashes.
More than Mascara with more black impact [6]”,“Look well. Feel well. Be well [6]”. Цей
прийом створює збалансований потік інформації для кращого сприйняття інформації
про косметичний бренд, а також може застосовуватися як спосіб переконання. Як
показують приклади, ключовим моментом у реалізації цієї стилістичної фігури є
повторне вживання одних і тих же початкових або кінцевих слів. Отже, для кращого
засвоєння викладачу необхідно наводити більше прикладів, а потім запропонувати
студентам навести власні приклади, оскільки, вони краще запам’ятовують матеріал
після практичного застосування.
Антитеза – це стилістична фігура, яка утворюється шляхом зіставлення двох
протилежних ідей [1, c. 45]. Наприклад: “ I’m getting high with the low prices [5]”, “Take
control. Lose control [7]”. В наведених прикладах відбулося протиставлення “high and
low” (ви отримуєте більше за нижчими цінами); “take and lose” (скориставшись цією
тушшю, ви візьмете під контроль вашу зовнішність, а тому у вас буде можливість
розслабитися, туш для вій буде самостійно контролювати ситуацію). Антитезу можна
легко сплутати з оксимороном. В такому випадку, викладач має пояснити головну
відмінність між цими фігурами, яка полягає у самій структурі: оксиморон – це
поєднання двох взаємовиключних понять у словосполученні (horribly beautiful), а
антитеза – це конфронтація щонайменше двох окремих фраз, семантично протилежних.
Отже, для того, щоб не виникало труднощів при викладанні та засвоєнні
матеріалу про стилістичні фігури, викладач має пояснювати матеріал доступними
словами; наводити більше прикладів; пропонувати студентам надати власні приклади
для того, щоб перевірити розуміння поданого матеріалу. Доцільним є проведення гри
«Мозковий штурм» для того, щоб у студентів була можливість виходити за рамки
традиційного навчання та розвивати метафоричне, креативне мислення.
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Історія, література, мова забезпечують залучення молоді до надбань світової
культури й загальнолюдських цінностей. Виховання патріотизму спирається на кращі
надбання національної свідомості. Кожен педагог, яку б дисципліну він не викладав,
завжди є, перш за все, вихователем. Відомий педагог К.Д.Ушинський стверджував, що
«дух навчального закладу живе не в стінах і не на папері, а в характері викладача і
звідти переходить у характери вихованців». Навчання повинно мати не лише освітню
орієнтацію, а й обов’язкову виховну спрямованість [4, с. 5]. Навчально-виховний
процес покликаний формувати у студентів-медиків високу культуру, демократичний
світогляд, професійну відповідальність, виховувати їх справжніми громадянами своєї
держави.
Громадянське виховання зорієнтоване на введення молоді в систему вартостей
демократичного суспільства, передбачає підготовку
студентства до участі у
розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави щодо управління нею, до
виконання функцій господаря своєї країни, громадського діяча і, найголовніше на
сьогодні, захисника Батьківщини. Домінантою всієї системи виховання має бути його
національний характер як форма самовизначення українського народу й особистості
українця. Головною метою національного, тобто патріотичного, виховання є набуття
молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин,
формування у молоді, незалежно від національності, рис громадянина української
держави [3, п.1].
Кожен викладач повинен пам’ятати, що на заняттях, під час позааудиторної
роботи, під час просто бесіди з молоддю, ми зобов’язані відстоювати основні
національні цінності:
- державна незалежність України;
- готовність до захисту Батьківщини;
- українська ідея;
- почуття національної гідності;
- громадська національно-патріотична активність;
- пошана до державних і національних символів, до державного Гімну;
- орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного
господарства;
- прагнення побудувати справедливий державний устрій;
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- обстоювання ідеології українського державотворення;
- дбайливе ставлення до національних багатств.
Ці критерії не просто вигадка автора, а Кодекс цінностей сучасного українського
виховання [2, с. 48].
Кожного разу, готуючись до заняття, думаєш, яке речення підібрати, щоб це не
просто було «Мама мила раму», а речення-вихователь, речення, яке б примусило
замислитися. Якщо дослідити зміст текстів диктантів, переказів, аудіювання, творчих
завдань, які ми використовуємо, то варто звернути увагу на те, що майже всі вони
мають одну мету: виховати справжніх громадян України. Звичайно, під час занять ми
також застосовуємо і новітні методи навчання (портфоліо, кейс, веб-квест, стратегії
критичного мислення, ділові ігри тощо), але ніколи не забуваємо, що не «методом
єдиним» слід перейматися, а думати, як на заняттях виховати достойного громадянина
України.
Ось лише декілька варіантів пропонованих студентам тем творів-мініатюр, які
часто пишемо на заняттях з української мови:
1. Голос душі українського народу.
2. Мій відкритий лист до Президента України.
3. Рідна мова – пісня солов’їна.
4. Мій край – моя історія жива.
5. Ми родом з України.
6. Роде наш красний, роде наш прекрасний.
7. Козацькому роду нема переводу.
8. Кольори мого народу.
9. Чи пішов би я добровольцем в АТО (ООС)?
10. Душа болить за долю України.
11. Що або хто врятує хворе суспільство?
12. Якщо не я – то хто ж; якщо не сьогодні – то коли?
13. Волонтерство змінює світ (остання тема є особливо актуальною для студентівмедиків, оскільки такі риси, як милосердя, жертовність, толерантність, любов до
ближнього притаманні як волонтерові, так і медичному працівникові; фактично за
родом своєї діяльності та світоглядними позиціями медики вже є волонтерами).
Подібні творчі роботи проводимо на заняттях з мови, ставлячи при цьому мету
застосувати тему заняття на практиці (вставні слова, звертання, спрощення у групах
приголосних та ін.). Твір також був основною частиною діагностичної роботи, що
проводилася в рамках проекту вдосконалення власного мовлення студентів. Можу
навести приклад подібної творчої роботи, що спонукає до відповідних роздумів.
Чи пішов би я добровольцем в АТО (ООС)?
Мабуть, пішов би. А ось чи став би стріляти – не знаю. Там, по той бік, на мене
і моїх побратимів націлився снайпер. Звичайна як на воєнний час подія, але не для мене.
По той бік лінії фронту служать два моїх старших брати. Мої улюблені брати, з
якими пліч-о-пліч пройшло моє дитинство. Так що ж сталося, браття? Ви, успішні
студенти Донецького медичного університету, стали зрадниками мого народу. А рід
наш походить зі старовинного козацького… Не пережив такої зради мій дідусь –
помер на початку війни. Мені навіть уві сні видиться, як я йду по донецькому степу
один, без зброї і кличу моїх братів. Так, як не дивно, я хочу поговорити з ними, хочу
подивитися їм у вічі, побачити, що ж змінилося в них за два роки навчання в
Донецькому медуніверситеті. Які ж це педагоги їм навіяли таку ненависть до всього
українського?
Як бачимо, автор цього твору абсолютно вільно, відкрито висловлює свої думки.
Вже дещо застарілими є норми і принципи написання творів (пам’ятаємо, що твір
складається з трьох частин: вступ, основна частина, висновки,- притому розмір
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основної частини повинен бути вдвічі більшим за вступ і висновок разом). Але ж за
такими самими канонами пишуться дисертації та наукові статті! А де ж політ думки,
потік свідомості, мелодія натхнення і почуттів?! На думку автора, подібна канонізація
структури твору є не виправданою. Людина гідна творити за особистими
міркуваннями. Дайте молодій людині-студенту вирватися з тенет недозволеності,
говорити те, про що він думає, а не те, що хоче почути викладач. Реалізувати потребу
юнацтва у польоті думок та фантазії допомагає форма твору-есе, що відзначається
образністю, афористичністю, вишуканістю.
Досить цікавим і патріотично спрямованим може бути складання акровіршів.
Так, вивчаючи тему «Вставні конструкції», студенти залюбки працюють над їх
створенням. Наприклад:
У всіх людей одна, мабуть, святиня.
Куди не глянь, де не спитай –
Рідніша, безумовно, їм своя пустиня,
Аніж земний в пустелі рай.
Їм красить, безперечно, все їх рідний край.
Нема, ви знаєте, без кореня рослини,
А нас, людей, нема без БАТЬКІВЩИНИ.
Нині ми розуміємо: бути гарним професіоналом – означає бути в постійному
пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільністю,
вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, професійних знань. Давня
мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». Вже не достатньо викладачеві
бути актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, новатором і
компетентним фахівцем. Модель конкурентноспроможного викладача передбачає
готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися,
перебувати у постійному творчому пошуку. Отже, є розуміння того, що широке й
ефективне впровадження інтернет-технологій в освітній процес є невідворотнім. Слід
зазначити, що використання в навчальних цілях інтернет-ресурсу повинне бути
обережним, помірним і передбачуваним, оскільки в просторах глобальної мережі
трапляється багато шкідливої, неправдоподібної і навіть небезпечної інформації.
Останнім часом стало дуже поширеним навчання через Інтернет, що, безперечно, має
свої переваги, але виникає питання: чи зможемо ми через Інтернет розгледіти душу
студента, спрямувати його думки й переживання в потрібне русло? Та й педагог навряд
чи побачить через екран монітора справжнє ставлення студента до Батьківщини,
національних цінностей, до війни врешті-решт. Звичайно, треба використовувати різні
методи навчання в системі компетентісної освіти, але при цьому не забувати, що
покликання викладача – навчити молоде покоління життєвої мудрості, що також є
невід’ємною складовою патріотичного виховання.
Отже, головне, що повинен усвідомити викладач будь-якої дисципліни, ніколи не забувати основної мети – виховання національно свідомої людини, захисника
Вітчизни та духовних цінностей своєї держави. Адже саме наші випускники стали на
захист Вітчизни на Донбасі, працюють в органах влади, стали волонтерами, активними
членами патріотично налаштованих організацій. І не слід забувати, що саме ми з вами
причетні до цього, саме ми в повсякденній роботі виховали достойних громадян
України.
Література:
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Преподавателю, работающему с иностранцами, необходимы такие качества, как
коммуникабельность, умение справиться со стрессом, умение преодолевать
психологические барьеры в общении.
При обучении иностранных студентов преподавателю необходимо строить
педагогическое общение с учетом ряда факторов, основным из которых является
специфический межкультурный характер общения иностранных студентов с
преподавателем.
При моделировании педагогических ситуаций необходимо считаться с
национальным менталитетом иностранных учащихся. Наибольшие трудности
возникают на этапе довузовской подготовки – периоде адаптации и социализации
иностранных студентов. Особые требования должны предъявляться к формированию
интернациональных групп, в которых межкультурное общение возникает ежедневно [2,
с. 285].
"Нормы качества" учебно-воспитательного процесса, которых, на наш взгляд,
необходимо придерживаться для успешного преодолении проблем обучения
иностранных студентов довузовской подготовки:
• Преподаватель знает материал своей дисциплины, свободно владеет им.
• Студенты понимают и принимают преподавателя.
• Преподавателю приятно с ними работать, помогать освоить предлагаемый
курс.
• Дисциплина вызывает у студентов интерес и желание работать.
• Студенты задают вопросы (в ходе занятия и после).
• Студенты активны, не занимаются посторонними делами на занятиях.
• Общий эмоциональный настрой на занятиях положительный.
• Дисциплина хорошо структурирован, студенты легко могут выделить
главное.
Уменьшение количества аудиторных занятий, предусмотренных учебными
планами для студентов-иностранцев, привело к увеличению объема самостоятельной
работы студентов. Самостоятельная работа – это вид работы, который представляет
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большие трудности как для студентов, обучающихся на родном языке, так и для
студентов-иностранцев.
Многолетний опыт работы со студентами-иностранцами позволяет сделать
выводы о том, что только активизация познавательной деятельности студентов с
использованием современных инновационных учебных технологий позволяет решить
создавшуюся проблему.
Хорошо зарекомендовали себя такие методы, как: опорные конспекты лекций;
учебные тесты; тематические презентации; предметные олимпиады; студенческие
научные конференции.
Действенным стимулом для активизации познавательной деятельности
иностранных студентов является научно-теоретическая конференция (НТК). Работа по
подготовке и проведению НТК предполагает координацию работы преподавателейпредметников и преподавателей русского языка, которые готовят студентов к
восприятию новой научной информации, помогают избежать языковых трудностей.
Особую рельефность во внеаудиторную воспитательную работу вносит
организация тематических вечеров, которые проводят все три кафедры факультета
международного образования.
На факультете международного образования, где обучаются носители
нескольких культур, образуется особая культурная среда, в которой соприкасаются
образцы этнического поведения, моральные ценности, присущие разным народам,
проявляются особенности национального характера. Роль преподавателя при этом –
создание предпосылок для диалога, а не конфликта культур.
Обучение иностранных студентов довузовской подготовки на подготовительном
отделении факультета международного образования НТУ «ХПИ» на неродном языке –
это специфическая область педагогической науки и практики. Результат овладения
русским/украинским языками выявляется уже в процессе обучения, язык начинает
функционировать как средство общения и познания в учебной деятельности.
Говоря о компетентности преподавателя довузовской подготовки, необходимо
выделить ее главные компоненты, которыми должен владеть преподаватель для
эффективного процесса обучения иностранных учащихся:
1. Профессиональная компонента в области преподаваемой дисциплины - это
интегральная характеристика личности преподавателя, которая обеспечивает
эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и
воспитанию. Преподаватель должен иметь четкое понятие об особенностях
преподаваемой им дисциплины, владеть методами и методикой, образовательными
технологиями, позволяющими ему представить учебный материал в виде системы
познавательных задач, решение которых направлено на утилитарное усвоение
изучаемого языка как орудия общения и выражения мысли в различных сферах
деятельности.
2. Речевая компонента включает в себя умения использовать вербальные и
(особенно для преподавателя довузовской подготовки) невербальные средства
общения: интонацию, темп, громкость, мелодику, мимику, жесты, позы, контакт
взглядов, прикосновения, дистанцию, внешний облик; умение строить речевые акты в
строгом соответствии с языковыми и речевыми нормами на конкретном этапе
обучения.
3. Психолого-педагогическая компонента обучения и воспитания. Внимание
преподавателя сосредоточено не только на каком-либо методе или приеме обучения, но
и на личности обучаемого. Преподаватель должен уметь применять все разнообразие
методов взаимодействия, владеть приемами педагогического воздействия на студента
как персонально, так и на учебную группу в целом с целью поддержания мотивации
познавательной деятельности, формирования ценностей и интересов.
426

4. Межкультурная компонента. Известно, что характер аудитории
подготовительного факультета специфичный – многоязычный с разным
социокультурным и образовательным уровнем, не говоря уже о вариативности
индивидуально-психологических особенностей. Здесь возникает острая социальнопсихологическая и дидактическая проблема соотнесения менталитетов и
мировоззрений студентов одной учебной группы – представителей разных стран,
разных культур, разных традиций.
5. Информационная компонента неразрывно связана со способностями
преподавателя работать с современными средствами информации (телефон,
компьютер, ТВ, оргтехника…), владеть информационными технологиями (аудио-видео
запись, электронная почта, коммуникаторы, СМИ Интернет, поисковые системы) и
уметь производить поиск, анализ, отбор необходимой информации, ее преобразование,
сохранение и передачу. Иностранные студенты в большинстве уже имеют высокий
уровень развитости этих способностей, что в свою очередь ставит перед
преподавателем задачу соответствовать этому уровню [1, с. 513].
Преподаватели факультета международного образования НТУ «ХПИ» стремятся
к созданию такой среды обучения, в которой иностранный студент получает
возможность развивать интерес к учебе, овладевает языком специальности, навыками
самостоятельной работы для решения учебно-профессиональных задач и знакомится с
будущей специальностью.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ МОВИ
Вітчизняна дослідниця Р.О.Гришкова підкреслює, що основна функція
інноваційного навчання – це не стільки підготовка до життя, скільки безпосереднє
включення в сам життєвий процес, що можна здійснити лише за умов оволодіння
прийомами саморозвитку та самоосвіти. Тобто, йдеться про реалізацію можливості –
навчити людину вчитись у будь-якій ситуації. Інноваційне навчання мови передбачає
відмову від переказу навчальних текстів та інших репродуктивних методів навчання та
перехід до рівноправного діалогічного спілкування, моделювання реальних життєвих
ситуацій, впровадження інтерактивних видів роботи: методу проектів, мозкової атаки,
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кейс-методу, рольових ігор тощо [3, с.169-170] Серед методів навчання виокремлюють
традиційні та інноваційні
До традиційних відносять:
– Інформаційно-репродуктивні методи − це способи організації спільної
діяльності викладача і студентів, при якому викладач дає готову інформацію, а
студенти її сприймають, осмислюють і фіксують у пам’яті. Інформація подається у
вигляді розповіді, лекції, пояснення за допомогою друкованих посібників, практичного
показу способів діяльності
– Пояснювально-ілюстративне навчання є традиційним, але воно поступово
витісняється іншими видами, оскільки складається ситуація, коли навчання будується
на запам’ятовуванні програмного матеріалу, висновків та положень..
– Проблемне навчання – це таке навчання, основою якого є створення
проблемних ситуацій у навчальному процесі (викладачем або студентом) і вирішення
їх. В основі такого навчання лежить суперечність між відомим і невідомим, між новими
фактами і раніше засвоєними знаннями, з якими ці факти не узгоджуються.
– Дослідницький метод – метод залучення студентів до самостійних
спостережень, на основі яких вони встановлюють зв’язки предметів і явищ дійсності,
пізнають закономірності, роблять висновки.
У дослідженні Л.П.Якубовської [9] обґрунтовано педагогічні умови
ефективного використання навчально-рольових ігор. Дослідницею розроблено
типологію навчально-рольових ігор професійної спрямованості (тренувальні,
ситуативні, професійно-діяльнісні, змагально-інструментальні), розкрито специфічні
особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід,
визначено основні етапи підготовки та проведення навчально-рольових ігор,
розглянуто їх багатофункціональний характер, вплив на мотивацію навчальної
діяльності , їх пізнавальну активність та успішність засвоєння мови. Сучасні вимоги до
фахівця стосуються не тільки його професійної кваліфікації, а й комплексу соціальнопсихологічних якостей. Психологічна підготовка ґрунтується на принципах активного
проблемного навчання з використанням методів і засобів, які здатні збагачувати знання
студентів, формувати творче, нестандартне мислення, розвивати пізнавальні інтереси.
Якнайповніше реалізувати ці вимоги можна при комбінуванні традиційних,
інформативних і нових соціально-психологічних методів, а саме: дискусійних методів,
тренінгу, ігрових методів, тощо.
Дискусійні методи – це групове обговорення, де об’єктом є приклади з
професійної практики тощо.
Метод тренінгу − заснований на гармонійному поєднанні системи завдань і
теоретичного матеріалу, потрібного для їх виконання із застосуванням комп’ютерної
техніки. Завдяки такому підходу робиться акцент саме на тому матеріалі, який був
гірше засвоєний, а добре засвоєний матеріал лише закріплюється.
Ігрові методи − це проектування реальності. Гра поряд із працею й навчанням −
один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як
феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, уможливлює
відпочинок Ігрові методи можуть бути ділові й рольові. Ділові ігри – засіб навчання
спеціалістів різного профілю і формування їх особистісних та ділових якостей. Рольова
гра − це соціально-психологічний тренінг, де інтенсифікація досягається не лише
впливом викладача, але й пізнавальною захопленістю учасників гри. Результати
досліджень О.І.Близнюк [2], О.А.Колесникової [5], М.Люшера [6], В.М.Філатова [8]
переконливо доводять, що більшість студентів оцінюють рольові ігри позитивно,
вбачаючи в них велику практичну корисність. Окрім того, що рольова гра є одним із
найефективніших методів вивчення мови, вона також допомагає спілкуванню, сприяє
одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок
людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис як спостережливість,
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дисциплінованість та уважність. Форми реалізації методів навчання можуть бути
різними:
− інформаційно-рецептивний та проблемний виклад можуть здійснюватися за
допомогою різних зображувальних засобів (наприклад, мультимедійних), наданням
інструктивно-методичних вказівок, алгоритмів;
− репродуктивний – передбачає повторення заздалегідь показаних викладачем
засобів діяльності (на вербальному й образному матеріалі, практичними діями з
предметами і знаковою системою).
− евристичний і дослідницький методи навчання включають конструювання,
проектування, планування, вирішення пошукових завдань.
Останнім часом спостерігається стрімкий розвиток навчальних комп’ютерних
програм , вимальовується тенденція їх поступового перетворення з монотехнологій
навчання, що носять локальний характер і можуть застосовуватися на окремих етапах
функціонування технологій навчання мови, у самодостатні інформаційнокомунікативні технології навчання мови, що охоплюють весь процес навчання.
З іншого боку, формування компетентності використання нових інформаційних
технологій передбачає моделювання професійних ситуацій, вирішення яких дозволяє
студентам зрозуміти ситуацію “зсередини”. Моделювання професійно-орієнтованих
ситуацій може об’єднуватись навколо педагогічних технологій. Сучасні педагогічні
технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових
інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особистісно
орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію
навчання з урахуванням здібностей студентів, їх рівнів знань. Види робіт з
комп’ютерними навчальними програмами на уроках мови включають: вивчення
лексики; відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення
писемності; вироблення граматичних навичок. Нові інформаційні технології – це не
лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до
процесу навчання. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття необхідної
студентам і викладачам інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі:
народознавчий матеріал, новини з життя молоді, статей із газет і журналів та інше. На
заняттях з мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних
завдань: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної
мережі; удосконалювати уміння письмової мови студентів,поповнювати словарний
запас ; формувати мотивацію до вивчення мови [4]. Студенти можуть брати участь в
тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет,
переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях
та інше
Інтерактивність – це об’єднання, координація і взаємодоповнення зусиль
комунікативної мети і результату мовними засобами. Інтерактивність не просто
дозволяє моделювати реальні ситуації з життя, але і вимагає від студентів адекватно
реагувати на них за допомогою мови [7]. Використовуючи мультимедійні технології
вихователь може подати інформацію в абсолютно новій та ефективній формі, зробити її
більш повною, цікавою та наближеною до теми, що вивчається. А також мультимедійні
технології дозволяють розробити яскраві та більш цікаві вправи на говоріння.
Методичні переваги навчання мові за допомогою мультимедійних засобів свідчать, що
цей метод має більший ступінь інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп
та рівень завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та
накопичення словникового запасу. Також до безумовно технічних переваг цього методу
можна віднести можливість використання інтерактивних відео- та аудіороликів у
навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та малюнки за тематикою
мовного спілкування, реалізується принцип наочності. Особлива увага приділяється
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інтерактивному навчанню письма та читання. Інтерактивне навчання писемного
мовлення у вищій школі має формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу і
взаємоперевірки. Сучасна модель процесу читання сконцентрована на інтерактивному
зв'язку читача та тексту, який вивчається.
Однією з технологій, що забезпечує особистісно орієнтоване навчання, є метод
проектів, як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Проекти
поділяються на монопроекти, колективні, усно-мовні, видові, письмові і Інтернетпроекти. Хоча в реальній практиці частенько доводиться мати справу зі змішаними
проектами, в яких є ознаки дослідницьких, творчих, практико - орієнтованих і
інформаційних. Робота над проектом – це багаторівневий підхід до вивчення мови, що
охоплює читання, аудіювання, мовлення і граматику. Метод проектів сприяє розвитку
активного самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу.
Метод проектів формує в учнів комунікативні навики, культуру спілкування, уміння
коротко і доступно формулювати думки, терпимо відноситися до думки партнерів по
спілкуванню, розвивати уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за
допомогою сучасних комп'ютерних технологій, створює мовне середовище, яке сприяє
виникненню природної потреби в спілкуванні на іноземній мові. Проектна форма
роботи є однією з актуальних технологій, що дозволяють застосувати накопичення
знань з предмету.. Впровадження інформаційних технологій у навчаннян
урізноманітнює процес сприйняття і переробки інформації. Завдяки комп’ютеру,
Інтернету і мультимедійним засобам надається унікальна можливість опанування
великого об’єму інформації з її подальшим аналізом і сортуванням. Значно
розширюється і мотиваційна основа навчальної діяльності. В умовах використання
мульти-медіа учні отримують інформацію з газет, телебачення, самі беруть інтерв’ю і
проводять телемости [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність інноваційних підходів
до викладання мови залежатиме від рівня підготовленості студента до використання
нових інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов
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USE OF MOBILE EDUCATIONAL SPACE TO IMPROVE LISTENING
SKILLS IN TEACHING ENGLISH TO MEDICAL STUDENS
Mobile learning is a new educational technology based on the intensive use of mobile
ICT training in educational and professional activities; Mobile learning it is not only an
important component of the learning process at a medical university, but it’s also one of the
leading tools of the medical-diagnostic process. It should be noted that students of medical
institutions of higher education in the future professional activity will work with different list
of software modules, different databases, internal local networks, pharmacy information
systems, etc. [2, с. 150] Medical activity involves the management of the movement of
medical information (automated workplaces of medical workers, laboratory and pharmacy
information systems, archiving systems and transmission of diagnostic data, etc.).
In this context the theory and methodology of medical education poses the problem of
combining traditional teaching methods with innovative pedagogical technologies; since the
features of professional training of medical students are that they need to constantly adapt to
the rapidly changing environment due to the evolutionary development of computer
technology. The success, career and self-realization of students depend on how successful this
adaptation will be. Therefore, the problem of forming a mobile educational space for students
of medical institutions of higher education arises. [1, с. 160]
By educational space we mean such an integrated environment that integrates several
microenvironments, in particular: intellectual, psychological, scientific-methodical, social,
cultural-aesthetic, physical, sanitary-hygienic, electronic. Each of these micro-environments
has common and distinctive features, but is aimed at shaping the readiness of medical
students for professional activity.
For formation of mobile educational space of students of medical institutions of higher
education, it is necessary to distinguish its following directions:
1) technology-oriented mobile learning is a type of mobile learning that promotes the
development and formation of digital-digital competence;
2) mini-e-learning is a mobile, wireless and portable technology used in the mobile
educational space of a higher education medical institution;
3) the combination of mobile and traditional classroom teaching is a blended learning
technology that facilitates the introduction of ICT into the educational process without
hindering teachers from working traditionally, etc. [4]
The problem of oral language is rightly considered to be one of the most important in
the methodology of teaching a foreign language. Oral speech is a communication in a foreign
language and therefore both speaking and listening. Listening depends on many factors,
including such as the listener's life and speech experience, his or her ability to concentrate his
/ her attention, the degree of visual memory development, interest and even emotional state.
Hearing a foreign language is often difficult, even for people who own a good command of it.
The major lexical difficulties in listening are: a large number of ambiguous words,
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inconsistency in the sounding of medical terms, disease names, shortening and abbreviations,
the use of numbers and dates, neologisms, pronouns, homonyms and homophones, a large
number of unfamiliar vocabulary in teaching English. All of these difficulties need to be taken
into account when teaching medical students.
Using mobile learning to build listening skills seems like the perfect educational tool,
as long as it creates a natural language environment. The effectiveness of the introduction of
mobile learning tools in the method of forming listening skills is realized through the direct
use of podcasting, as well as various mobile applications. Most podcasts, for example, are
accompanied by text comprehension tasks. Considering the fact that a large part of the
educational material in higher educational establishments is dedicated to independent study in
the extracurricular environment, this is precisely the focus of Mobile Learning, which is open
educational online platforms and various mobile applications become relevant. [3]
During the fall semester of the 2019/2020 academic year, we are experimenting with
the use of certain mobile applications that students use to work independently to develop
listening skills. Using mobile devices, students are able to listen to audio or watch videos, and
perform tasks at their convenient time. In addition, these social media resources are a tool for
content sharing and encourage medical students to collaborate, building skills and teamwork.
Consequently, the use of mobile technologies in teaching English is not about
changing traditional teaching methods, but creating a new educational environment that
focuses not only on language skills, which is the basis for a new approach to education that is
lifelong learning. The introduction of mobile learning into the methodology of forming
listening skills is an effective step for improving the quality of education of medical students.
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ВКЛЮЧЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
ДО ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Останнім часом у системі
вітчизняної освіти відбуваються реформаційні процеси, спрямовані на досягнення рівня
найкращих світових стандартів. Одним із шляхів підвищення якості навчання й
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виховання, зазначеним у Концепції Державної програми розвитку освіти, є
впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій.
Використання нових засобів навчання (створення електронних підручників,
нових програмно-методичних комплексів) для підвищення ефективності навчання та
якості знань іноземних студентів під час вивчення української / російської мови є
актуальним і перспективним, а недостатня теоретична та практична розробка
окресленої проблеми зумовили вибір теми дослідження.
Дослідження присвячене достатньо новому в методиці викладання української /
російської мови як іноземної використанню електронних підручників. Візуалізація
інформації істотно спрощує її надходження до свідомості. У цьому випадку
розвивається асоціативне мислення, уява, стимулюється творча активність,
активізуються психолінгвістичні механізми і мнемонічні процеси.
Мета дослідження – розглянути статистичні й динамічні наочні матеріали, що
використовуються викладачами української / російської мови як іноземної.
Роль електронних підручників у самостійній роботі важко переоцінити:
візуалізація представлених матеріалів створює додаткову мотивацію для самостійної
роботи студентів. За законами психології нова інформація запам'ятовується краще,
якщо вона засвоюється в системі візуально-просторової пам'яті. Про значущість
наочного подання інформації в навчанні говорив ще К. Ушинський: «... наочне
навчання ... будується не на абстрактних уявленнях і словах, а на конкретних образах ...
Педагог, який бажає що-небудь міцно закарбувати в юнацькій пам'яті, повинен подбати
про те, щоб якомога більше органів чуття − вухо, око, голос, почуття м'язових рухів і
навіть, якщо можливо, нюх і смак, взяли участь в акті запам'ятовування» (переклад –
Я.А.) [1, с. 216].
Аналіз останніх публікацій. Трактування наочності має витоки із «золотого
правила» Я. Коменського. Принцип наочності належить до одного з основних
дидактичних принципів, його значущість обґрунтовується діалектикою переходу
сприйняття до абстрактного мислення під час пізнання. Використання технології
візуалізації навчального матеріалу перегукується з педагогічною концепцією візуальної
грамотності, яка ґрунтується на принципах значущості візуального сприйняття під час
пізнання світу, на провідній ролі зорового образу у психолінгвістичних процесах, на
необхідності підготовки свідомості людини до діяльності за умов того світу, що
повсякчас «візуалізується», і на збільшенні інформаційного навантаження [3, c. 145].
Проблеми теорії та практики створення електронних підручників (посібників)
досліджували українські й зарубіжні вчені, зокрема Л. Гризун, М. Бєляєв, В. Вимятін,
С.Григор’єв, Ю. Древс, С. Сисоєва, О. Шмегера, О. Жосан.Електронні навчальні
видання із соціально-гуманітарних дисциплін аналізували К. Блінова, О. Кириллов, Н.
Самаріна, О.Штомпель і Л. Штомпель та ін.
Останнім часом питанням упровадження в навчальний процес електронних
технологій, зокрема й різним аспектам організації та використання електронних
підручників (посібників), приділялася наукова увага таких дослідників, як В.
Волинський, О. Гриценчук, І. Кузбит, В. Мадзігон. Основним етапам розробки епідручників (е-посібників) присвячено праці І. Стромила, у яких також обґрунтовано
їхню структуру.
Отже, на допомогу сучасному навчальному процесу прийшов новий вид
навчальної літератури – електронне навчальне видання. На сьогодні не існує єдиного
підходу до класифікації електронних засобів навчального призначення і визначеності з
термінологією в цій галузі [4].
Виклад основного матеріалу. Відеоматеріали, що використовуються в
навчанні, розглядають як один із видів технічних засобів навчання, що забезпечує
функцію передачі інформації, а також отримання зворотного зв'язку під час її
сприйняття й засвоєння з метою подальшого розвитку у студентів тих чи інших
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навичок і компетенцій на заняттях. Уведення відео в процес навчання змінює характер
традиційного уроку, робить його більш живим і цікавим, сприяє розширенню
загального світогляду студентів, збагаченню їхнього мовленнєвого запасу і
країнознавчих знань.
За умов навчання в країні тієї мови, що вивчається, коли основною метою є
отримання фахової освіти, необхідність брати участь у фаховій комунікації
українською чи російською мовою та самостійно вдосконалюватися в мовленнєвій
діяльності, наочність є основним дидактичним принципом, на якому ґрунтується
навчання. Візуалізація інформації істотно спрощує її надходження до свідомості. У
цьому разі розвивається асоціативне мислення, уява, стимулюється творча активність,
активізуються психолінгвістичні механізми і мнемонічні процеси (тобто процеси, що
забезпечують запам'ятовування, збереження і відтворення інформації).
Поширення сучасних інформаційних технологій робить візуальне сприйняття
явищем, коли зоровий знак під час комунікації переважає над текстовим. Принцип
наочності в навчанні мови реалізується у двох напрямах: наочність як засіб навчання й
засіб пізнання. У першому випадку наочність – це додаткові матеріали для подання й
закріплення мовних і мовленнєвих явищ, для створення мовленнєвих ситуацій тощо
(предметна, графічна, образотворча, слухова й подібна наочність, що вписується в
тканину педагогічних технологій навчального процесу). На етапі тренування й
застосування сформованих знань, навичок, умінь наочність може бути використана в
різних комунікативних завданнях і ситуаціях з урахуванням особистісних особливостей
іноземних студентів. Крім того, важко переоцінити роль наочності як засобу здійснення
контролю, а також як засобу вдосконалення самоконтролю. У деяких ситуаціях
наочність дозволяє швидко отримувати необхідну довідкову інформацію.
Другий напрям використання наочності − додаткові відомості країнознавчого
характеру й матеріали за професійним спрямуванням студентів. У нашому випадку ми
будемо говорити про наочність як засіб пізнання − як джерело інформації про країну
тієї мови, що вивчається, і про майбутній фах студента. Необхідність створення на
кафедрах української / російської мов як іноземних електронних навчальних посібників
активізувала звернення викладачів до візуальних матеріалів як додаткового
навчального контенту.
Наочні матеріали для використання як засобу пізнання можна умовно
розподілити на статистичні і динамічні. До перших належать схеми, таблиці,
фотографії, малюнки, карти, картинки, репродукції. Вони можуть бути використані в
електронних і друкованих підручниках одинично – як ілюстрації, пояснення або
підтвердження будь-якого явища, а також у вигляді презентації − серії наочних
матеріалів для самостійного використання в електронному підручнику або для
демонстрації під час лекції або для будь-якого подання навчального матеріалу на
заняттях. Динамічні матеріали − навчальні кіно- і відеофільми, фрагменти з
документальних і художніх фільмів, відеокліпи, комп'ютерні та кіноанімація
(мультиплікаційні фільми). Цей вид наочності становить особливий інтерес, тому що є
найбільш інформативним. Разом із тим підготовка й адаптація, а тим більше створення
таких матеріалів викликає певні труднощі, є найчастіше енергоємним і довготривалим
процесом. Однак включення саме таких матеріалів до електронних підручників робить
їх цікавими для студентів; є потужним засобом мотивації самостійної роботи.
Можливість багаторазового звернення до динамічного фрагменту з текстом, що
звучить, можливість підкріплення цього тексту субтитрами або друкованим варіантом
тексту роблять такий підручник ідеальним для вивчення й закріплення будь-якого
матеріалу. Вважаємо, що слід включати динамічну наочність в електронні навчальні
посібники. Типи відеоматеріалів можуть варіюватися залежно від тематики посібника:
країнознавчі та фахові.
Наприклад, країнознавчі посібники слід доповнювати
відеофільмами та відеокліпами, які розширюють країнознавчу інформацію в галузі
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культури, літератури, історії, мистецтва України. Розпочати подібний посібник можна з
інформації про країну (герб, прапор, гімн) і популярних пісень, із загальної інформації
про країну, додати ролики з пам'ятками, уривки з кінофільмів. Кожен текст, крім
відеоматеріалу, може супроводжуватися барвистими презентаціями, які дозволяють
студентам розглянути пам'ятки столиці чи інших українських міст із різних ракурсів,
що не завжди можливо навіть під час екскурсій.
Один із розділів електронного посібника можна присвятити видатним
українцям, їхнім характерам і людським вчинкам. Доцільним вважаємо використання
відеоматеріалів, соціальних роликів, що дозволяють кожному замислитися про людські
вчинки, поміркувати разом із викладачем на задану тему, висловити свою позицію.
Електронний формат підручника дозволяє іноземним студентам за необхідності
ознайомитися з короткою біографією людини, подивитися фотохроніку, більш детально
вивчити його життя, творчість чи наукову діяльність. Окремий розділ посібника можна
присвятити світу наукових відкриттів. Рекомендуємо запропонувати сюжети з новин,
присвячені видатним науковцям, винахідникам. Подібні матеріали спрямовані не тільки
на розширення світогляду й лексичного запасу студентів, а й на розвиток фонетичних
навичок, уміння розпізнавати не завжди чітку, часом швидке розмовне мовлення,
оскільки у відеосюжетах часто зустрічаються уривки з інтерв'ю з науковцем, з його
родичами та ін.
Якщо відеоматеріал складний для сприйняття (новини, документальні фільми
тощо), кожен текст має супроводжуватися передтекстовим коментарем, розбором
найбільш складних слів і висловів (електронне видання дає можливість наочно
супроводжувати окремі поняття наочними матеріалами).
На кожному уроці, крім відеоматеріалу, слід подати систему завдань,
спрямованих на презентацію та активізацію лексико-граматичного матеріалу для
кращого сприйняття й розуміння відефрагментов. Універсальність електронних
підручників з відеоматеріалами полягає в можливості його використання і на занятті й
в самостійній роботі. Електронний формат посібника дозволяє самостійно перевірити
виконане завдання або проаналізувати тест, перевірити окрему граматичну тему.
Таким чином, візуалізація навчального матеріалу в посібнику має орієнтуватися на
сучасні технології, у тому числі й на інформаційно-комп'ютерні технології.
Під час використання відеофільмів на занятті з іноземної мови розвиваються два
види мотивації: самомотивація, коли відеоматеріал цікавий сам по собі, і мотивація, яка
досягається тим, що студентові буде показано, що він може зрозуміти мову, яку вивчає.
Це приносить задоволення й надає віру у свої сили й бажання до подальшого
вдосконалення. Необхідно прагнути до того, щоб студенти отримували задоволення від
фільму саме через розуміння мови, а не тільки через цікавий сюжет. Відповідаючи
принципам розвиваючого навчання, відео допомагає також навчити всіх 4 видів
мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма), формувати
лінгвістичні здібності (через мовні та мовленнєві вправи), створювати ситуації
спілкування й забезпечувати безпосереднє сприйняття й вивчення культури та історії
країни, мова якої вивчається.
Слід зазначити, що відеофільм − це не тільки джерело інформації. Використання
відеофільму сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності студентів, і перш за
все, уваги й пам'яті. Під час перегляду в аудиторії виникає атмосфера спільної
пізнавальної діяльності. За цих умов навіть неуважний студент стає уважним, тому що
для розуміння змісту фільму студентам необхідно докласти певних зусиль. Мимовільна
увага переходить у довільну, а інтенсивність уваги впливає на процес запам'ятовування.
Використання різних каналів надходження інформації (слуховий і зоровий канали,
моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність фіксації країнознавчого та мовного
матеріалу.
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Висновки. Використання відеозаписів на заняттях з української / російської
мови сприяє індивідуалізації навчання й розвитку мотивації мовленнєвої діяльності
студентів. Специфіка відеоматеріалів як засобів навчання забезпечує спілкування з
реальними предметами, стимулюючими майже справжню комунікацію: студенти ніби
стають учасниками всіх ситуацій, грають певні ролі, вирішують «справжні», життєві
проблеми.
Відеотекст має ту перевагу, що поєднує різні аспекти акту мовленнєвої
взаємодії. Крім змістової сторони спілкування, відеотекст містить візуальну
інформацію про місце події, зовнішній вигляд і невербальну поведінку учасників
спілкування в конкретній ситуації, обумовлених найчастіше специфікою віку, статі та
психологічними особливостями особистості мовців. Використання відео на уроках
допомагає вирішенню таких завдань: підвищення мотивації навчання; інтенсифікація
навчання; активізація студентів; самостійна робота студентів; підвищення якості знань
студентів.
Існує величезна кількість відеоматеріалів, які можна використовувати на
заняттях з української / російської мови. За стилем інформації їх можна розподілити на
такі: художні (мультфільми, різні художні фільми, фрагменти вистав); науковопопулярні, публіцистичні (інтерв'ю, документальні та навчальні фільми); інформаційні
(реклама, записи новин, телепередач); країнознавчі (відеоекскурсії).
Доступними на всіх етапах навчання мови є навчальні відеоматеріали. Вони
складаються з невеликих епізодів і мають додатковий дидактичний матеріал. Тут
можна виділити два типи навчальних відеоматеріалів: безпосередньо навчальні, що
навчають мови, і ті, що є додатковим джерелом для навчання мови. З метою
ефективного навчання необхідно систематично й раціонально використовувати відео.
Успішне використання відеоматеріалів гарантоване практично на всіх етапах процесу
навчання мови: для презентації мовного матеріалу в реальному контексті; для
закріплення і тренування мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування; для
розвитку умінь усно-мовленнєвого спілкування; для навчання іншомовної культури й
виявлення міжкультурних відмінностей.
Перспективи подальших досліджень полягають у формулюванні принципів
навчання української / російської мови за допомогою електронних підручників із
використанням відеоматеріалів, а також у розробці алгоритму роботи з
відеоматеріалами.
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