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Звернення до учасників семінару
Шановні учасники міжнародного науково-практичного семінару
«Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»!
16-й раз Харківський національний університет будівництва та архітектури,
кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян збирає вітчизняних та
іноземних науковців і викладачів для обговорення актуальних питань мовної підготовки
студентів у закладах вищої освіти.
Ми також завжди були раді вітати вчителів і співробітників середніх, спеціальних і
дошкільних закладів освіти, які узагальнюють свій практичний досвід та займаються
теоретичними розвідками.
Співорганізаторами

нашого

семінару

є

Міжнародна

науково-педагогічна

організація філологів «Схід-Захід» (Грузія) та університет «Пейс» (США).
За час існування семінару в ньому брали участь представники Білорусі, Казахстану,
Молдавії, Росії, Латвії, Польщі, Тунісу, Албанії, Китайської Народної Республіки.
Протягом цих років на семінарі були презентовані всі регіони нашої країни:
Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ, Алчевськ, Луганськ, Донецьк,

Сімферополь,

Севастополь, Хмільницький, Запоріжжя тощо.
Сьогодні ми вітаємо учасників із Києва, Дніпра, Одеси, Полтави, Кривого Рогу,
Грузії, Польщі та Сполучених Штатів Америки.
У центрі уваги доповідачів завжди були найактуальніші питання викладання мов
вітчизняним та іноземним студентам. Другий раз – в умовах пандемії – семінар проходить
он-лайн, і питання дистанційної форми навчання, як і минулого разу, будуть у центрі
уваги учасників семінару.
Я хочу побажати вам:
- плідної роботи;
- дізнатися нового, поділитися своїми досягненнями, плідно обмінятися досвідом;
- знайти рішення актуальних проблем;
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- обговорити, якою ви бачити співпрацю учасників навчального процесу в нових
умовах, відповідно до вимог сучасності;
- знайти найефективніші методи вашої взаємодії.
Творчого вам натхнення та нових зустрічей! Успіхів вам у вашій нелегкій, але
такій цікавій праці!

Адамія З. К.,
д-р філол. наук, професор,
Міжнародна науково-педагогічна
організація філологів
«Захід–Схід»
«West-East» ISPOP,
м. Тбілісі, Грузія
a.zoia777@gmail.com
Вітальне звернення до учасників семінару
Вельмишановні колеги!
Від імені Міжнародної науково-педагогічної організації філологів «Захід-Схід»
щиро рада вітати всіх учасників та організаторів Міжнародного науково-практичного
семінару «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів».
У цей скрутний період під час пандемії Ковід-19 кафедра української мови та
мовної підготовки іноземних громадян ХНУСА під керівництвом проф. Т. В. Креч не
припиняє працювати й організувала онлайн та офлайн майданчики для успішної роботи
учасників та слухачів конференції.
Традиційно, у програмі семінару будуть презентовані

лінгвокультурологічний,

лінгвометодичний та соціолінгвістичний аспекти навчального процесу з іноземними
студентами. Будуть розглянуті питання викладання української мови як віддзеркалення
сутнісних соціокультурних процесів,

лінгвокультурологічні проблеми викладання

української/ російської мови як іноземної, викладання української/ російської мови як
іноземної

у

полікультурному

середовищі,

лінгвометодичні

проблеми

навчання

української/ російської мови як іноземної, проблеми навчання іноземних мов у вищих
закладах освіти тощо.
У доповідях учасників наскрізно проходитимуть різні аспекти застосування в
навчальному процесі традиційних та інноваційних технологій, порушуватимуться питання
навчання української мови, міжкультурної комунікації. Колеги ознайомлять нас із
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прийомами та навичками розвитку комунікативних компетенцій іноземних слухачів, з
основами професійно-мовленнєвого спілкування іноземними мовами, а також з
інноваційними методами викладання мовних дисциплін українською та іноземними
мовами.

Розвиток українського професійного мовлення іноземних студентів під час

навчання, формування навичок самостійної роботи на заняттях, використання соціальних
мереж в навчально-виховному процесі, ключові компетентності майбутніх фахівців –
далеко не повний перелік проблематики семінару.
Матеріали семінару публікуються. Це теж вже традиція. І за цими виданнями
різних

років

можна

простежити

науково-методичний

поступ

лінгводидактики,

культурознавства, гуманітаристики й педагогіки.
Наші зустрічі розпочалися ще до «епохи Інтернету». Ми зустрічалися на території і
України, і Грузії. Із приємністю згадую наше спілкування у Тбілісі з українськими
колегами Т. Креч, Г. Онкович, О. Бєліковою, С. Варавою, Т. Кірик. Сьогодні завдяки
інноваційним технологіям наша зустріч відбувається на платформі ZOOM. Упевнена, що
обмін досвідом сприятиме подальшому міжнародному співробітництву.
Бажаю всім учасникам та організаторам конференції міцного здоров'я, позитивного
настрою, продуктивної роботи та цікавих дискусій.

Даниленко А. И.,
профессор русского языка
и славянского языкознания
университета «Пейс»
г. Нью-Йорк, США
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА
Дорогие коллеги! Дорогие друзья!
Наступил декабрь, и кафедра, на которой я начинал свою трудовую деятельность,
уже 16-ый раз приглашает

всех заинтересованных, чтобы обсудить «Инновации и

традиции в языковой подготовке студентов».
Я с удовольствием приветствую организаторов и участников семинара отсюда, изза океана. К сожалению, из-за разницы во времени у меня нет возможности сделать это
лично.
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Я рад, что традиция жива, что ни пандемия, ни карантин не помешали вам
встретиться снова! У семинара уже есть когорта постоянных участников и выступающих.
Это значит, что у семинара есть свое лицо и свой голос. Но, конечно же, очень приятно
видеть и новые фамилии, и новые вузы в программе семинара. Ваше дело живет и
развивается!
Приветствую всех, кто в наше трудное время находит возможность заниматься
наукой, обобщать опыт и делиться им с заинтересованными коллегами! Мы – лингвисты;
мы изучаем и преподаем языки – то, что делает нас людьми, и без чего нас не существует,
поэтому наш труд так важен! Меняется время, меняются ценности и меняются векторы
развития. Неизменной остается наше общее дело – «сеять разумное, доброе, вечное».
Не опускайте рук, продолжайте начатое, и вы найдете своего слушателя, своего
студента. Многое по-прежнему зависит от каждого из нас. Как капли дождя пробуждают
жизнь, так наши дела отзываются в душах наших учеников!
Поддерживайте друг друга! Вместе мы – сила, и способны на многое!
Творческого вам вдохновения, возможностей реализовать замыслы и осуществить
запланированное!

Алексєєнко Т.М.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна
teacher.alekseenko@gmail.com
Кушнір І.М.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна
irina.kushnir.83@gmail.com
СТУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
У зв’язку з переходом на нові державні стандарти освіти в загальноєвропейському
контексті та переорієнтуванням освітніх програм ЗВО на сучасні стандартизовані вимоги
особливо важливим стає створення навчально-методичних комплексів, здатних
забезпечити високу якість підготовки різних контингентів іноземних студентів відповідно
до рівня володіння українською мовою та від мовної форми (у нашому випадку,
англомовної) надання освітніх послуг. Теоретичне підґрунтя розробки методичних
комплексів для навчання української мови як іноземної (далі – УМІ) складають
напрацювання сучасної методичної парадигми мовної освіти іноземців (описаної у
ґрунтовній праці Н.І. Ушакової), яка представлена ієрархічною системою підходів трьох
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рівнів, а саме: методологічного (особистісно-орієнтований, компетентнісний, освітній
(самоосвіти), проблемний, стратегічний); соціолінгвістичного (культурознавчий
(міжкультурний), комунікативно-когнітивний, ефективного освітнього середовища;
орієнтації на певний рівень володіння мовою); лінгводидактичний (шляхи організації
навчального процесу, методи та засоби навчання мови) [8].
Реалізацією зазначених підходів став навчальний комплекс з УМІ «Паралель» для
англомовних здобувачів вищої освіти в українських ЗВО, створений авторським
колективом кафедри мовної підготовки 1 Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, орієнтований на формування комунікативної компетентності на рівні,
достатньому для вирішення комунікативних завдань у соціально-побутовій і
соціокультурній навчально-академічній сфері спілкування, на основі формування
фонетичних, лексико-граматичних навичок і вмінь в основних видах мовленнєвої
діяльності – читанні, письмі, говорінні й аудіюванні, у вживанні мовних засобів для
реалізації певних тактик мовленнєвої поведінки для досягнення комунікативної мети.
Навчальний комплекс «Паралель» – це інтенсифікований курс української мови для
англомовних студентів, які починають вивчати українську мову з нуля. Комплекс
розрахований на 200–250 академічних годин. Включає 3 книги: «Вступний курс» (А1) [4],
«Базовий курс» (А2) [5], «Основний курс» (В1) [6], – створені на загальнолітературній
лексиці та тематично й ситуативно пов'язані з життям і навчанням іноземців в Україні.
Усі розділи кожної книги навчального комплексу побудовані за однаковою
системою:
1) презентація концентрично розподіленого фонетичного, лексичного і
граматичного матеріалу з коментарем українською та англійською мовами, відібраного за
функційно-комунікативним і синтаксичним принципами;
2) комунікативні зразки, в яких реалізовано лексичний і граматичний матеріал
теми;
3) система докомунікативних і умовно-комунікативних завдань, орієнтованих на
комплексне й поетапне формування фонетичних, лексичних і граматичних навичок;
4) рубрика «Мовленнєва практика», комунікативні завдання якої спрямовані на
формування та розвиток умінь у читанні, аудіюванні, говорінні та письмі.
У першій книзі комплексу – «ВСТУПНИЙ КУРС» (рівень А1) [4] – поступово
подається фонетико-графічна система української мови з одночасним уведенням лексики
та комунікативних зразків. Інформативно-ілюстративний складник створює мовнокультурний фон. Також курс має електронний ДОДАТОК, який містить: аудіозаписи
фонетичних тренінгів і завдань для розвитку аудитивних умінь; таблиці та схеми з
презентацією граматичного матеріалу; варіанти контрольних робіт до кожної теми;
українсько-англійський словник активної лексики. Усі елементи додатку, безперечно,
сприяють усвідомленому засвоєнню української мови іноземцями на початковому етапі.
Друга частина комплексу «БАЗОВИЙ КУРС» (рівень А2) [5] у стислому
схематичному вигляді презентує функційно-граматичні аспекти прийменникововідмінкової системи української мови та категорій часу й виду дієслів, що проілюстровано
навчальними мікротекстами й діалогами. Останні покривають широкий спектр
комунікативних тем і спрямовані на активні форми роботи в групі. Розроблена авторами
система завдань передбачає інтенсифіковане формування повного комплексу аспектних
мовних навичок і вмінь мовленнєвої діяльності.
Третя частина «Паралелі» − «ОСНОВНИЙ КУРС» (рівень В1) [6] має такі функції,
властиві навчальній літературі:
- навчальну (містить матеріал, орієнтований на реальні комунікативні потреби
іноземних студентів, наприклад, таку важливу граматичну тему як «Дієслова руху з
префіксами та без»;
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- інформаційно-ілюстративну (подає сучасно оформлений цікавий матеріал (текст
«Букет»), містить ілюстрації-стимули до кожної з тем (казка «Рукавичка»);
- розвивальну (сприяє розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності через завдання
на зразок: прослухайте…, скажіть…, напишіть…, уявіть собі, що…);
- систематизувальну (бо готує студентів до розуміння мовців, до комунікативної
взаємодії з ними, формує навички для подальшого вивчення й використання української
мови, зокрема за професійним спрямуванням, як-от на основі тексту «Незвичайні
рекомендації»);
- контролю й самоконтролю (містить систему запитань і тестових завдань, які
допомагають здійснювати контроль рівня сформованості комунікативної компетентності
студентів).
Серед завдань чільне місце посідають аудитивні: комунікативно-перцептивні та
умовно-комунікативні. До першої групи належать завдання на зразок: прослухайте текст
і поставте запитання, дайте відповіді на запитання. До другої – на зразок: прослухайте
речення поширте його …, прослухайте мікротекст і запропонуйте свій варіант закінчення ... тощо.
Контрольні матеріали розроблено за традиційною системою модульного контролю
мовної підготовки іноземців, представленої у посібниках
[1; 2] кафедри мовної
підготовки 1 ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Одиницями навчання в комплексі навчальних посібників є тексти, адаптовані до
відповідного рівня володіння мовою та комунікативні акти «як фрагменти процесу
комунікації в межах певної комунікативної ситуації» [3, с. 136].
Структура навчального комплексу «Паралель» відповідає основним методичним
принципам укладання посібників і підручників з мови навчання, узагальнених
Н.І. Ушаковою [7]: свідомо-практичної комунікативної спрямованості навчання;
особистісної та соціокультурної орієнтованості; комплексного оволодіння видами
мовленнєвої діяльності; урахування особливостей використання мови-посередника;
ситуативно-тематичного принципу; концентричності розташування та поетапного
ускладнення мовних матеріалів.
Таким чином, навчально-методичний комплекс з української мови як іноземної для
англомовних студентів медичних спеціальностей, розроблений на кафедрі мовної
підготовки 1 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з урахуванням
головних положень основних підходів, принципів і методів сучасної лінгводидактичної
парадигми, є системою навчально-організаційних, мовно-навчальних і контролювальних
матеріалів.
Навчальний комплекс «Паралель» складається з базових навчальних
посібників, якої реалізують сучасні підходи до викладання української мови як іноземної і
має комунікативно-практичну спрямованість, ураховує особливості соціокультурного
фону, сприяє інтенсифікації навчального процесу.
Література:
1. Алекссенко Т.Н., Тростинская О.Н., Манивская Т.Е. и др. Модульный контроль
языковой подготовки иностранных студентов 1 курса. Медикобиологический профиль
обучения: Учеб.пособие. Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. 164 с.
2. Копылова Е.В.; Кушнир И.Н. Модульный контроль языковой подготовки
иностранных студентов–экономистов и психологов. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина,
2010. 123 с.
3. Кушнір І. Комунікативний акт як основна одиниця навчання української мови як
іноземної. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.
Міжпредметні зв’язки. 2020. № 36. C. 131–148.
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4. Паралель. Українська мова для початківців : Вступний курс : навч. посіб. /
Н.І. Ушакова,
Т.М. Алексєєнко,
І.М. Кушнір,
І.П. Петренко.
Харків:
ХНУ
імені В.Н. Каразіна, 2017. 64 с.
5. Паралель. Українська мова для початківців : Базовий курс : навч. посіб. /
Н.І. Ушакова, Т.М. Алексєєнко, І.М. Кушнір, Т.Є. Манівська, І.П. Петренко. Харків: ХНУ
імені В.Н. Каразіна, 2018. 112 с.
6. Паралель. Українська мова для початківців : Основний курс: навч. посіб. /
Ушакова Н.І., Алексєєнко Т.М., Кушнір І.М., Петренко І.П. Харків: ХНУ імені
В.Н. Каразіна, 2019. 118 с.
7. Ушакова Н.И. Аспекты языковой системы в учебнике русского языка для
иностранных студентов [Електронний ресурс] / Н. И. Ушакова // Научный результат.
Сетевой научно-практический журнал. Серия «Педагогика и психология образования».
2014. №2. С. 48–54. URL: file:///C:/Users/3/Downloads/aspekty-yazykovoy-sistemy-vuchebnike-russkogo-yazyka-dlya-inostrannyh-studentov.pdf – Дата звернення: 14.11.2021.
8. Ушакова Н.И. Многоаспектная модель учебника по русскому языку для
иностранных студентов в вузах Украины: дис. на соискание учен. степени докт. пед. наук:
спец. 13.00. 02 – «теория и методика обучения (русский язык» / Наталья Игоревна
Ушакова. Херсон, 2010. 432 с.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Стійка тенденція до поширення мультимедійних технологій змушує задуматися
про використання переваг, які виявляють дані технології у навчальному процесі, у тому
числі при навчанні української мови як іноземної (УЯІ). При цьому слід цілком чітко
усвідомити, що нові можливості, які відкриваються як для викладача, так і для студента
завдяки впровадженню мультимедійних технологій, здатні призвести до кардинальних
змін в організації навчального процесу і навіть змусити переглянути педагогічні основи
його функціонування.
Однак вищезгадані потенції навряд чи можуть бути повною мірою розкриті без
наявності у викладача крім сучасних технічних засобів ще й різноманітного програмного
забезпечення, причому не тільки пристосованого для використання за допомогою цих
технічних засобів, а й створеного спеціально для вирішення тих чи інших навчальнометодичних завдань.
На сьогоднішній день існує значний дефіцит такого програмного забезпечення, яке
називають також цифровим ресурсом, комп'ютерними дидактичними матеріалами.
Причиною тому є так званий «людський фактор», під яким у даному випадку слід
розуміти відсутність достатньої кількості викладачів-методистів, які мають необхідну
кваліфікацію, тобто здатні не лише використовувати мультимедійні технології, а й
створювати з їх допомогою оригінальні навчально-методичні матеріали.
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Виходячи з викладеного, більш ніж актуальним завданням цього періоду розвитку
та вдосконалення теоретичної та практичної бази викладання української мови як
іноземної є генерування необхідної кількості викладачів, здатних не лише працювати з
новими засобами навчання та опановувати сучасні методології та технології викладання
УЯІ, а й удосконалювати свою професійну компетенцію, у тому числі шляхом розробки та
впровадження нових комп'ютерних дидактичних матеріалів.
На наш погляд, оптимальною була б наявність у складі кожного структурного
підрозділу (кафедри) УЯІ викладача (групи викладачів), зусилля якого (яких) були б
найбільше зосереджені саме на створенні та впровадженні цифрового ресурсу,
пристосованого до особливостей роботи з конкретним контингентом іноземних студентів,
що враховує специфіку роботи даної окремо взятої кафедри.
Безумовно, досвід у галузі створення та впровадження цифрового ресурсу,
накопичений кожною такою кафедрою, не повинен залишатися поза увагою викладачів
УЯІ кафедр інших вузів: навпаки, – він має поширюватися та узагальнюватися, тобто
ставати надбанням усієї викладацької спільноти.
Давно відчувається потреба і таких фахівців у галузі УЯІ, які були б здатні
продукувати методику розробки комп'ютерних навчальних матеріалів, виявляти та
досліджувати психолого-педагогічні основи створення та використання електронних
матеріалів, тобто спеціалізувалися б у галузі так званого педагогічного дизайну.
Теорія педагогічного дизайну сьогодні досить чітко розроблена [1]. Для фахівців у
галузі УЯІ педагогічний дизайн  це галузь знань, предметом якої є педагогічні стратегії,
починаючи від процесу їх розробки та закінчуючи процесом реалізації. Педагогічний
дизайн регламентує процедуру вирішення поставленої навчальної задачі на основі
попереднього аналізу потреб та цілей навчання, а також визначає алгоритм відбору та
презентації навчального матеріалу, покликаного задовольнити ці потреби. Даний процес є
стадіальним, його складові вишиковуються у певну послідовність, що включає, зокрема,
підготовку вихідних матеріалів (опис цілей та умов навчання, аналіз складу майбутніх
користувачів програмного продукту); розробку структури сценарію (визначення
послідовності тем та розділів); підготовку демонстраційної версії.
Педагогічний дизайн є сферою зосередження зусиль колективу кафедри філології
та лінгводидактики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Її викладачами, що спеціалізуються в галузі викладання УЯІ, створено досить вагомий
обсяг цифрового ресурсу, тобто комп'ютерних програм, призначених для вирішення таких
методичних завдань як презентація лексико-граматичного матеріалу, тренування та
закріплення отриманих навичок та умінь, проведення поточного та циклового контролю
тощо.
При цьому поставлено завдання забезпечити цифровим ресурсом одночасно кілька
напрямків та отримати на виході: а) дистанційний курс для студентів; б) навчальні
матеріали для студентів (для аудиторної групової роботи у комп'ютерному класі та для
самостійної індивідуальної роботи на персональному комп'ютері); в) методичні матеріали
для викладачів (презентації у MS PowerPoint і на SMARTboard).
Вимоги до кожного із зазначених продуктів різні.
Зупинимося на них докладніше.
Мультимедійний дистанційний курс призначено для іноземних студентів
початкового рівня навчання. В його основу покладено ідею інтернет-навчання, яка
передбачає взаємодію викладача і студента в одному віртуальному просторі, але в
ситуації, що виключає безпосередній фізичний контакт, тобто, будучи в точках простору,
віддалених одна від одної.
Мета створення зазначеного мультимедійного дистанційного курсу з УЯІ –
забезпечення процесу навчання адекватним навчальним контентом, який за рахунок
10

можливості багаторазового використання дозволяв би студенту самостійно, свідомо та
мотивовано обирати спосіб, час та місце вивчення дисципліни.
Дистанційний курс розрахований на різні категорії користувачів. Тим, хто починає
вивчати українську мову «з нуля» він допомагає вирішити різноманітні за змістом і
значенням практичні завдання, зокрема, головне з них – здобути освіту за обраною
спеціальністю.
Студентам, у яких утворилася тривала перерва у навчанні (наприклад, через
вимушений від'їзд чи стан здоров'я), дистанційний курс дає можливість безболісно
включитися в навчальний процес.
Студентам, які мають труднощі у вивченні нерідної мови та/або психологічні
особливості, що ускладнюють засвоєння ними навчального матеріалу, дистанційний курс
допоможе індивідуалізувати навчання. Такі студенти можуть необмежену кількість разів,
у обраному місці та за обраних обставин «бути присутніми» при поясненні нового
граматичного матеріалу, повторювати його за віртуальним викладачем, виконувати
тренувальні вправи, не боячись зробити помилку.
Мультимедійний дистанційний курс з УЯІ дозволяє індивідуалізувати процес
навчання, адаптувати навчальний матеріал для кожного користувача, представивши його
системно, ясно, наочно, просто, доступно та цікаво. Зрештою, студентам, яким бракує
спілкування українською мовою, дистанційний курс допоможе розширити їхні
комунікативні можливості.
Інтерактивні мультимедійні граматичні презентації (методичні матеріали для
викладачів) мають на меті доповнити та розширити зміст навчальних матеріалів на
«паперових» носіях. Презентації призначені як для роботи в MS PowerPoint, так і для
використання на SMARTboard.
Перші з них відповідають вимогам навчальної програми навчання УЯІ на етапі
довузівської підготовки. Вони є систематизацією практичного досвіду щодо
впровадження у професійну діяльність електронних засобів навчання, накопиченого
викладачами-україністами.
У PowerPoint створюються презентації з граматичних тем «Категорії іменника (рід і
число)» і «Прийменниково-відмінкова система української мови» та інші.
Структура кожної презентації базується на принципі поетапного формування
мовних та комунікативних навичок. Кожна презентація включає лексику, граматичний
матеріал (парадигми відмінювання імен та відмінювання дієслів); мовні зразки та
мікродіалоги, що відображають морфолого-синтаксичні зв'язки слів у реченнях та
словосполученнях; зведені таблиці закінчень іменників та прикметників. Такі презентації
можуть бути використані як на заняттях, присвячених презентації нового матеріалу, так і
на уроках, метою яких є систематизація та узагальнення пройденого.
Інтерактивна дошка (SMARTboard) є сучасним технічним засобом навчання, що
надає викладачеві можливість творчо моделювати урок з метою забезпечення
максимальної ефективності для досягнення поставленої навчальної мети. Використання в
навчальному процесі серії інтерактивних мультимедійних презентацій для роботи зі
SMARTboard сприяє інтенсифікації навчального процесу, підвищенню мотивації
студентів, активізації їх психічної діяльності.
Інтерактивні презентації спрямовані на візуалізацію навчальної інформації через
образне сприйняття матеріалу, що вивчається. Прагнення досягти цієї мети обумовлено
тим, що активізація візуального мислення студентів підвищує ефективність мислення в
цілому. Основу зорового ряду в інтерактивних презентаціях становлять малюнки,
ілюстрації, репродукції картин, фотографії та відеофрагменти. Використання ілюстрацій у
важких випадках введення лексико-граматичного матеріалу потребує наочного
роз'яснення, ілюстрування понять, дозволяє поліпшити його сприйняття, скоротити час
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пояснення, підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності, приділити більше
часу продуктивним видам роботи.
Презентації для SMARTboard включають лексику, граматику та тексти уроків, а
також діалоги та завдання ситуативного характеру. Презентації для пред'явлення чи
закріплення певної граматичної теми вміщують таблиці та схеми, що відбивають логічні,
морфологічні та синтаксичні зв'язки мовних одиниць.
Ще одна група інтерактивних мультимедійних презентацій для SMARTboard
включає тематичні презентації для вивчення певних лексичних тем. У цих презентаціях
набір лексико-граматичних моделей та обсяг активної лексики визначено мовленнєвою
ситуацією. До них належать такі презентації, як «Професії», «Овочі та фрукти»,
«Продукти харчування», «Що у вас болить?», «Характер та емоції людини»,
«Супермаркет», «Мій дім, моя квартира» та інші .
До тематичних презентацій включено матеріали про повсякденне життя українців.
Так, наприклад, лексико-граматичний матеріал тематичної презентації «Продукти» з
метою формування міжкультурної компетенції іноземних студентів включає окрім
знайомства з традиційними українськими стравами та ситуаціями спілкування з цієї теми
також інтерактивний рецепт приготування українського борщу. Його можна приготувати
безпосередньо на інтерактивній дошці в режимі реального часу. Такий підхід до
створення мультимедійного продукту обумовлений тим, що вивчення української мови в
соціокультурному контексті сприяє кращому розумінню та запам'ятовуванню мовних
норм та правил, традицій, звичаїв, особливостей менталітету носіїв мови.
Структура кожної презентації передбачає кілька частин, кожна з яких має свою
приватну мету.
Перша актуалізує опорні знання студентів та включає у стислому, узагальненому
вигляді вже пройдений лексико-граматичний матеріал.
Друга (основна) частина презентує новий матеріал (тут використані аудіо та
відеофрагменти, анімація, ілюстрації ситуативного характеру, мікродіалоги, що
відображають лексичний та граматичний устрій української мови).
Третя (заключна) частина спрямована на закріплення, систематизацію та
узагальнення матеріалу, що вивчається. У ній акцент робиться на використання
узагальнюючих таблиць і завдань відкритого типу, які стимулюють мовну діяльність
студентів та їх творчу активність.
Окрім перерахованих, до складу кожної презентації входять слайди (один або
кілька, залежно від обсягу презентації) із зображеннями релаксуючого характеру. З
дидактичної точки зору такий прийом виправданий, оскільки великий обсяг мовного
матеріалу викликає втому у студентів, що, в свою чергу, негативно впливає на
ефективність уроку. Такі слайди супроводжує музичний чи шумовий супровід: приємна
музика, звуки лісу, шум припливу тощо, залежно від характеру зображення.
У презентаціях з метою забезпечення можливості оперативно змінити навчальні
матеріали прямо на заняттях або при підготовці до них модульно розташований
граматичний (або лексичний) матеріал, структуровані навчальні блоки. Кожна презентація
включає роботу над текстом, завдання до нього та граматичні вправи різного типу.
На практичних заняттях, використовуючи інтерактивні мультимедіа презентації,
викладачі можуть застосовувати можливості інтерактивної дошки – різні інструменти для
керування навчальним контентом: пер’я (художнє перо, чарівне перо, перо розпізнавання
фігур – для виділення значних частин тексту чи будь-якого фрагмента слайда); інструмент
"завіса" – для роботи над текстом або для будь-якої іншої лексико-граматичної роботи та
інші.
Творча група викладачів кафедри філології та лінгводидактики ХНАДУ, яка
створює дані презентації, чітко уявляє, що від професійного, творчого підходу до
12

організації навчального процесу, який враховує індивідуальні запити та особливості учнів,
саме на початковому етапі навчання української мови як іноземної залежить не лише
результат самого процесу навчання на даному етапі, а й культивування живого інтересу,
мотивації до подальшого вивчення мови.
Враховуючи накопичений досвід, можна з упевненістю заявити, що вдосконалення
професійної компетенції викладача УЯІ має відбуватися за рахунок оволодіння
психолого-педагогічними засадами створення та використання у навчальному процесі
мультимедійних технологій та загалом підвищення загальної інформаційної культури.
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ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Эффективная адаптация повышает качество и уровень обучения иностранных
соискателей высшего образования, обеспечивает высокую мотивированность овладения
знаниями, умениями и навыками.
Иностранные учащиеся с первых дней пребывания в вузе начинают испытывать
трудности, которые существенно отличны от трудностей украинских студентов.
В первую очередь это недостаточное владение русским (украинским) языком. Как
правило, только к концу третьего курса иностранные учащиеся достигают значительных
успехов в овладении языком, обретают достаточный словарный запас и начинают активно
использовать свои знания. Имеют место следующие общие для всех иностранных
студентов трудности процесса адаптации:
- низкий общеобразовательный уровень;
- слабая подготовка по профильным дисциплинам и специальным предметам;
- отличие форм и методов обучения в российском вузе от форм и методов обучения
в высшей школе их родной страны.
Значительные трудности связаны с отсутствием навыков самостоятельной
работы. Иностранные соискатели высшего образования не умеют конспектировать
лекции, работать с источниками информации, анализировать информацию большого
объема.
Большинство исследователей адаптации [1,38] выделяют следующие группы
адаптационных проблем:
- социокультурная адаптация;
- социально-психологическая адаптация;
- педагогическая адаптация.
Под термином социокультурной адаптации подразумевается активный процесс
взаимодействия представителя иной культуры и среды его настоящего обитания, процесс
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активного приобретения необходимых для жизни трудовых навыков и знаний, усвоение
студентом основных норм, образцов, ценностей новой окружающей действительности
(явление «вхождения» или «включения» в культуру).
Социально-психологическая
адаптация понимается
как
вступление
иностранного студента в систему межличностных отношений, как приспособление
личности к группе, к взаимоотношениям в ней, как проявление собственного стиля
поведения.
Педагогический аспект адаптации связан в первую очередь с усвоением
студентами-иностранцами норм и понятий профессиональной среды, приспособление к
характеру, содержанию и условиям организации учебного процесса, формированию у
студентов навыков самостоятельной учебной и научной работы. Участие в научноисследовательской деятельности, стремление к наибольшей реализации своих
возможностей — важный момент, поскольку иностранные студенты большую часть
своего учебного времени проводят в самостоятельной работе.
В процессе изучения русского языка как иностранного на семинарских занятиях
учащиеся, как правило, имеют на руках тексты, адаптированные по специальности, и
когда преподаватель разбирает ту или иную грамматическую составляющую, студенты
могут сопоставлять услышанное с увиденным в учебнике. Это — существенная
поддержка в понимании материала. На лекциях по общенаучным дисциплинам у
студентов есть возможность воспринимать лишь звучащую речь.
Работа с пособиями представляет дополнительную трудность. Иностранные
учащиеся пользуются теми же научными текстами, что и украинские студенты.
Необходимо лишь заметить, что существенные различия языкового оформления одного и
того же научного утверждения (определения или закона) вызывают большие трудности в
понимании дисциплины не только у иностранных студентов. Большинство авторов
учебников дают хрестоматийные определения в различной форме. Для решения проблемы
понимания написанного необходимо создание преподавателями-предметниками
отдельных учебных пособий по общенаучным дисциплинам для иностранных учащихся
при активном сотрудничестве с преподавателями русского как иностранного [2, 3].
Для более эффективного формирования предметно-коммуникативных знаний
иностранных соискателей высшего образования авторам учебных пособий необходимо
при их написании учитывать следующие рекомендации:
- адаптировать тексты по специальности, ориентируясь на уровень владения
русским языком иностранных учащихся;
- обозначить конкретные и четкие вопросы по темам и разделам, направленные на
самостоятельную работу студента с учебником;
- разработать единую для всего учебного профиля структуру предтекстовых и
послетекстовых упражнений и заданий;
- внести элементы наглядности для более быстрого усвоения новых терминов;
- включить словарь новых терминов: поурочный и алфавитный в конце пособия.
Процесс усвоения лекционного материала существенно облегчает наличие у
студентов ксерокопий лекций, что в некоторых вузах уже является действующей нормой.
В реализации данного способа обучения акцент направлен на слушание и осмысление
услышанного, тогда как механическое записывание лекций является лишь фиксацией
материала, сообщаемого лектором без вдумчивого анализа информации.
Рядом исследователей [3, 117] педагогический аспект адаптации рассматривается
как совокупность особенностей, определяющих возможность приспособления студента к
незнакомой новой системе обучения, усвоению большого объема знаний, анализу
научного материала. Педагогическая адаптация предусматривает необходимость поиска
такого содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы, с помощью которых
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преподаватели вузов могли бы предупреждать, смягчать и устранять отрицательные
последствия
дезадаптации,
ускорять
процесс
социально-психологической
и
педагогической адаптации студентов.
Академическая успеваемость, общественная и научная активность воспринимаются
как факторы успешной адаптации студентов. С другой стороны, безразличие, равнодушие,
неуспеваемость, отсутствие интереса со стороны учащегося позволяют говорить о
трудностях адаптационного периода.
На экзамене по русскому (украинскому) языку один из студентов при ответе
начинает с того, что сообщает: статью из журнала понял хорошо, однако имеет
недостаточный запас русских (украинских) слов для ответа. То, что студент не может
объяснить экзаменационной комиссии словами, он начинает рисовать. И делает это с
увлечением, профессионализмом, даже виртуозно. Всю статью он «донес» в деталях до
преподавателей, у него было множество грамматических ошибок и отсутствие четкости в
ответе, но его энтузиазм, инициативность, мотивированность и желание бороться за
оценку, порадовало комиссию. Этот факт может служить примером успешной адаптации
студента к учебному процессу в целом, что само по себе является большой ценностью.
Однако в большинстве своем студенты-четверокурсники ведут себя вяло, безучастно,
индифферентно. Ответы односложные, подготовлены слабо, при непонимании текста не
предпринимается даже попыток вникнуть в содержание. Оценка за ответ не интересует.
Для наиболее эффективного включения иностранного студента в процесс обучения
необходимо моделирование ситуаций. В технических вузах программа обучения русскому
(украинскому) языку как иностранному направлена на достижение следующих целей:
- обучить будущего специалиста умениям и навыкам чтения и реферирования
литературы по специальности на русском языке и использовать русский язык в
общеобразовательной цели;
- использовать русский язык как средство воспитания личности специалиста
высшей квалификации;
- вырабатывать навыки устного иноязычного общения.
Большинство моделей занятий в украинском учреждении высшего образования для
иностранных учащихся — новая форма педагогического процесса. Чтобы разработать
методику успешного обучения какого-либо контингента иностранных учащихся,
необходимо в первую очередь учесть все его особенности.
Останавливаясь подробнее на педагогических приемах по реализации
общеобразовательной цели при обучении русскому языку, с нашей точки зрения, следует
отметить, что для наиболее эффективного включения студента в чужую среду,
преподавателю необходимо следующее:
- создавать языковые ситуации, максимально приближенные к реальности;
- поднимать вопросы и темы, актуальные для данной студенческой аудитории;
- учитывать возраст, религиозную, социальную и иные принадлежности студента;
- стимулировать мотивационную сферу иностранных студентов;
- предоставлять самостоятельность обучаемым;
- объективно оценивать результаты их самостоятельных действий;
- заинтересовать и сформировать познавательную потребность у иностранного
студента.
Практика обучения показывает, что процесс адаптации иностранных учащихся из
разных стран и регионов различен. Различна и степень дезадаптированности у данных
студентов. Этим объясняется удаленность двух культур — родной и новой. Если
внешние факторы родной и чужой страны имеют значительные отличия (климат,
география и др.), адаптация проходит тяжелее. Религия, национальная еда, культура,
обычаи — все эти аспекты также играют свою роль.
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При изучение проблемы адаптации следует разделять преподавание в:
- многонациональных группах, где происходит контакт двух и более культур;
- мононациональных группах.
Доказано, что иностранные учащиеся увереннее чувствуют себя в группе, где
только соотечественники. Это связано с тем, что в мононациональной группе происходит
быстрое сплочение коллектива, основанное на общих нравах, традициях, обычаях и
воспитании, которые формируют определенную линию поведения и стереотип общения.
Можно с уверенностью констатировать, что обычаи и традиции выполняют регулятивную
функцию, благодаря которой культура определяет поведение людей[2, 46] . Такие
моменты как однотипность восприятия и усвоения детерминирующих норм поведения
личности, служат неким регулятором отношений в учебной аудитории, поддерживают
общественную дисциплину, помогает наладить и упорядочить учебный процесс.
Преподавание в многонациональных группах имеет свои преимущества. Очевидно,
успешное приспособление иностранного студента к новой социально-культурной жизни
происходит благодаря активному общению с украинскими студентами. Дружеские
отношения раздвигают рамки и расширяют кругозор.
Однако у большинства иностранных студентов контакты со своими
одногруппниками-украинцами ограничены. Украинские студенты не стремятся заводить
дружбу с иностранцами.
Положительное влияние на адаптацию оказывает деловая и эмоциональная
включенность студента в ученический коллектив, насыщенная общественная жизнь в
студенческой среде, активное участие в общих институтских мероприятиях — таких, как
подготовка совместных праздников, научных конференций, спортивных соревнований,
музыкальных фестивалей. К сожалению, украинские студенты не проявляют должного
уважения и внимания к своим иностранным одногруппникам, не владеют
страноведческой информацией, не знают национальных особенностей поведения и
общения своих иностранных друзей.
Украинские друзья — это большая редкость. Но именно дружеское участие и
общение, а не навязанный педагогический процесс приносит наиболее плодотворные
результаты и в освоении языка специальности.
Приехав на учебу в Украину, иностранные студенты меняют свое социокультурное
окружение.
Нарушаются
привычные коммуникативные
связи
с
семьей,
соотечественниками и друзьями. Начинается процесс приспособления к новым условиям
внешней и внутренней среды. Активная культурная и социальная жизнь, дружеские связи,
реально помогают преодолеть многие трудности вхождения в новую культуру.
Не у всех студентов есть интерес к чужой стране. Они противопоставляют свою
культуру. Многое из украинской действительности вызывает у них шок и непонимание.
Одна из важнейших задач педагога — приложить все усилия, чтобы приобщить
иностранных студентов к украинским национально-культурным традициям средствами
внеучебной деятельности, обеспечить усвоение ими элементов украинской культуры
посредством социокультурной деятельности. Сюда следует отнести совместную
подготовку и проведение праздников, и поход в музеи, и прогулки по историческим
местам, и объяснение некоторых ритуальных действий народа. Приобщение студентов к
национальной самобытной культуре украинского народа, чтение и обсуждение
классической литературы, исторической художественной прозы и т.д. — все это
действенные методы формирования коммуникативных умений иностранных студентов.
Посредством изучения русского (украинского) языка как иностранного возможно
решение ряда задач, позволяющих повысить не только уровень обучения специальности,
но и расширить кругозор молодых людей, развить у них чувство эстетического
восприятия окружающего мира, сформировать позитивное отношение к стране обучения,
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стимулировать познавательную деятельность обучающихся и повысить мотивацию
дальнейшего образования. В процессе обучения иностранных студентов следует
учитывать сильные стороны национально-культурных особенностей этноса, его
лингвокультурные традиции. Это позволит облегчить период адаптации, овладеть
необходимыми навыками, сделать занятия более эффективными и интересными.
Литература:
1. Блинова Т.А., Новиков А.В., Руднова Н.Н. Особенности преподавания
информатики на русском языке как иностранном в информационном обществе для стран
со слабым информационным уровнем в области алгоритмизации и программирования. /
Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан: сб.
материалов Международной научно-практической конференции. – М., 2010. Т. 1. С. 38–
46.
2. Сурыгин А.И. Педагогическое проектирование системы предвузовской
подготовки иностранных студентов. – СПб.: Златоуст, 2001.
3. Родионова И.П. Лингвометодический аппарат как специфическая особенность
учебника по естественнонаучной дисциплине для иностранных студентов предвузовского
этапа обучения. / Предвузовская подготовка иностранных студентов в СПбГПУ. – СПб.:
Изд-во Политехнического Университета, 2005.
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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ АВТОРСЬКИХ СТОРІНОК
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ «ФЕЙСБУК»
(на прикладі сторінок
«Медіашкола професора Ганни Онкович» і «Вікідидактика»)
Матеріали соціальних мереж – як приклади новітніх медіа – успішно
використовуються в освітньому процесі. Серед них – чимало професійно-орієнтованих,
авторських, просвітницьких. Їх було розглянуто у низці публікацій. Наразі ми
представляємо автоматизований контент-аналіз двох авторських сторінок, котрі мають
багато спільного і є досить успішними прикладами медіадидактики.
Блог-сторінку «МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» створено у
Facebook 16 листопада 2015 р., групу «ВІКІДИДАКТИКА» – 17 вересня 2016 р. Статус
груп: Загальнодоступні (будь-хто може переглядати учасників групи та їхні дописи),
Видимі (будь-хто може знайти цю групу), Загальні. Станом на листопад 2021 року група
«Медіашкола…» нараховували 1 994 учасники, група «Вікідидактика» - 741. Мова
матеріалів переважно українська. Комп’ютерний контент–аналіз зазначених сторінок у
часових рамках «весна-літо 2021 року» проведено на основі ряду динамічних кривих та
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гістограм («Школа…», рис.1), показує очевидну зацікавленість до проекту за
показниками: кількість учасників (публікації за 60 днів весни-літа 2021 р. – 401; водночас
коментарі і реакції на публікації – 1663; 13527 переглядів). Публікації, коментарі,
перегляди та реакції нерівномірно розподілені по днях тижня (рис.1).
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Рис. 1. Завантажені дані (дописи, коментарі, реакції, перегляди) блогу
«МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» за період 21 травня 2021 р. – 19
липня 2021 р.
Найбільш популярні дні відвідин зазначених сторінок – неділя і дещо менше субота. Популярні години – в околиці 15.00 (рис. 2) – «Медіашкола…», «Вікідидактика» 10.00.

Рис. 2. Популярні дні і години відвідин сайту «МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА
ГАННИ ОНКОВИЧ»
Аналіз учасників за віком і статтю (рис. 3) показує, що більшість учасників (77%) –
жінки, 23% – чоловіки («Медішкола…»). «Вікідилдатика» - 74% – жінки, 26% – чоловіки.

Рис. 3. Аналіз учасників блогу за віком і статтю.
Інтерес до матеріалів зазначених сторінок найбільше виявляють вікові категорії 4554 роки (до 30% всіх учасників) та 55-64 роки (близько 17 % учасників). Інтерес фахівців
вікової категорії 35-44 років дещо нижчий – до 16%, а 18-24 роки – незначний – близько 23% учасників блогу. Цікаво що категорія 65+ теж зберігає інтерес до тематики блогу і
складає до 10% учасників.
Географія учасників сторінки-блогу «Медіашкола…» (за країнами): Україна – 1820
учасників: Росія, Італія, США, Польща, Білорусь – по 10-23, Індія – 7, Норвегія, Швеція,
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Британія – по 4. Популярні міста (по Україні): Київ – 543, Миколаїв – 107 (тут
проводилося ряд заходів з популяризації Медіашколи), Львів – 77, Запоріжжя – 43, Дніпро
– 38, Харків – 34, Вінниця, Одеса, Івано-Франківськ, Кропивницький – по 28-30.

«Вікідидактика» (про технології використання Вікіпедії в освітньому процесі),
котра є пізнішим тематичним відгалуженням від сторінки «МЕДІАШКОЛА…» (за
країнами): Україна – 671 учасник, Росія і Білорусь – по 10-11, Італія – 9, Сполучені Штати
Америки – 7, Польща – 3, Мексика, Швейцарія, Ліван, Індія – по 2. Популярні міста (по
Україні): Київ – 250, Миколаїв – 63 (тут проводилося ряд заходів з популяризації
Вікідидактики), Львів – 27, Запоріжжя та Івано-Франківськ – по 13, Одеса і Харків – по 11,
Дніпро, Херсон і Луцьк – по 9. Ці таблиці засвідчують інтерес до новітньої
медіадидактичної проблематики представників різних держав, котрі знайомляться з
поданими матеріалами попри те, що переважна більшість їх вміщується українською
мовою.

20

Таким чином, основний інтерес до тематичних авторських сторінок у мережі
«Фейсбук» демонструє столичний регіон. Досвід Миколаєва показує можливості
зростання такого інтересу на фаховому рівні після проведення ряду ознайомлювальних
заходів та тренінгів. Цікавий і порівняно високий показник має Львів, можливо, як
культурний та освітній центр Західної України. Протилежно, дещо засмучує Харків – ще
потужніший ніж Львів науково-освітній центр/регіон. Назагал, можна говорити про
перспективність впровадження ідей і методик авторських сторінок повсюдно, не тільки в
Україні.
Література:
1.
Білецький В.С., Онкович Г.В., Ткаченко М.В. Інженерна блогодидактика в
навчальному процесі вищої школи (на прикладі підготовки фахівців нафтогазової сфери)
PR и СМИ в Казахстане: сборник научных трудов. – Қазақстандағы PR және БАҚ:
ғылыми еңбектер жинағы / сост. и гл. ред. Л.С. Ахметова. – Вып. 18. – Алматы: Қазақ
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Онкович Г. В. Новітні терміни медіаосвіти та медіадидактики. Лінгвістика.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Процес глобалізації полягає в необхідності активного пізнання одне одного усіма
представниками різних мовних культур. Таке пізнання здійснюється насамперед завдяки
мові й мовленню.
На жаль, інколи доводиться констатувати той факт, що рівень підготовки
іноземних студентів, яі вивчають українську мову, залишається незадовільним. Зокрема,
це зумовлено тим, що деякі питання з теорії та практики створення національноорієнтованих підручників з української мови як іноземної в умовах навчання у немовному
середовищі є недостатньо вивченими, відсутні нові форми мотивації до вивчення
української мови та ін.
Методика викладання української мови як іноземної – це самостійна педагогічна
дисципліна, яка містить закони, правила та способи вивчення мови, а також визначає
особливості освіти й виховання засобами мови. Якість навчання української мови як
іноземної залежить від багатьох факторів: контингенту слухачів / студентів,
викладацького складу, способів управління навчальним процесом, засобів навчання,
об'єктивності та надійності оцінки й оцінювання тощо.
Крім того, методика викладання української мови як іноземної активно
використовує результати, отримані в галузі компаративістики, функціональної
лінгвістики, лінгвістичної семантики, прагматики, лінгвокультурології та інших наук, що
сприяє подальшому процесу пізнання мови у його комунікативній функції та
вдосконаленні шляхів засвоєння української носіями інших мов. Таке явище певним
чином підкреслює міждисциплінарний зв’язок української мови як іноземної, її
компонентну взаємозалежність з іншими навчальними курсами.
Так, скажімо, лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація, етнопсихологія,
етнолінгвістика посідають гідне місце у навчальному процесі. Лінгвокультурологія
здійснює формування певного світогляду студента крізь призму національної мови, коли
мова виступає як виразник особливої національної ментальності [2, с. 108]. Багато
дослідників нагадують про роль зіставлення мов та культур для найбільш повного
розкриття їх сутності, про мовну картину світу, що при залученні до вивчення будь-якої
мови як іноземної, є значно доречним.
Зараз настає час міждисциплінарної освіти, що формує здатність не тільки
застосовувати отримані знання, а й створювати нові знання за рахунок комунікації та дії
відповідно до них. Проблема викладання української мови як іноземної на даному етапі
має міждисциплінарний характер, зумовлений специфікою самої освітньої системи, що
характеризується, з одного боку, прагненням до глобалізації, а з іншого боку, – до
збереження національної своєрідності тієї чи іншої мови.
Актуальною проблемою викладання російської як іноземної є пошук нових засобів,
форм, методів, що відповідають цілям розвитку сучасного освітнього процесу. Відомий
дослідник Степанов Ю. С., розмірковуючи про тривимірний простір мови, зазначав:
«Буквально на наших очах створюється єдиний інформаційний світ, у якому зближуються
світ художньої літератури (у вигляді інтертексту) та світ науки і техніки (тобто,
інфосфера)… Інтертекст та інфосфера – ось два ключові терміни, що характеризують нове
у семіотиці, семіотиці другого тисячоліття» [3, с.201].
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Про необхідність певних змін при викладанні мов як іноземних давно точаться
дискусії. Так, було запропоновано оригінальну концепцію мови – комунікативну
лінгвістику, в якій основною одиницею мови та комунікації є текст. Робота з текстом при
цьому стає не лише продуктом, а й інструментом комунікації. При цьому методологічною
основою викладання української мови як іноземної може стати синергетика – теорія
самоорганізаційних систем. Така теорія розглядає загальні закономірності еволюції
(розвитку в часі) систем будь-якої природи, які вона здатна описувати інтернаціональною
мовою, а це, у свою чергу, служить підставою для міждисциплінарного синтезу знань.
Тому сьогодні викладачі змушені вирішувати важливі питання: як втілювати існуючу
модель освіти, як ефективніше запроваджувати методи так званої синергетики в освітній
процес?
Цілком очевидно, що у наш час активно відбувається впровадження в освітній
процес нових тенденцій у «дусі» світогляду XXI ст. Ці тенденції орієнтують професійну
наукову спільноту на цілісну, безперервну, випереджальну освіту в суспільстві [1, с. 83].
На сьогоднішній день організація навчального процесу в Україні поєднує елементи
кількох систем освіти. А саме: відповідно до міжнародної практики іноземні студенти
включаються до загального навчального процесу, практично з усіх предметів відвідують
заняття нарівні з українськими студентами, тобто займаються відповідно до навчальних
програм за планами повного та/або включеного навчання.
Інформаційні технології докорінно змінюють системне мислення у студентів,
вибудовують відкриту систему освіти, що забезпечує кожному з них власну траєкторію
навчання. Нові технології навчання покликані значно збільшити швидкість розуміння,
сприйняття та глибокого засвоєння величезних масивів знань. Ми стаємо свідками
феноменального явища – поступового переходу від текстової цивілізації до цивілізації
зображення.
Викладання української мови як іноземної на етапі нового розвитку суспільства має
відповідати новій геополітичній, глобальній соціомовній ситуації, новим власне мовним
процесам у нашому суспільстві. Крім того, сам процес вивчення української мови як
іноземної покликаний мати творчий і новаторський характер і ґрунтуватися на виключно
науковій основі: він повинен бути різноманітним, адекватним культурному розмаїттю
іноземних студентів з різних країн світу, задовольняти всебічні потреби етнокультурних,
соціально-професійних, конфесійних груп.
Література:
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ПОЧАТКОВИЙ КУРС НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ:
КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЇ
Навчання в закладах вищої освіти України з метою фахової підготовки у різних
галузях упродовж останніх років обирає значна кількість іноземних громадян, частина з
яких проходить доуніверситетську підготовку.
Опанування мовою як засобом отримання знань за фахом є одним із головних
завдань іноземних студентів, які навчаються у закладах вищої освіти на пропедевтичному
етапі.
Кожний етап цього багаторівневого процесу передбачає формування певних знань,
умінь та набуття мовленнєвих навичок для здійснення комунікації у конкретній життєвій
ситуації в навчальній, науковій, офіційній, побутовій та інших сферах діяльності.
Пропедевтичний етап навчання має свої цілі та завдання, а також зумовлені ними
форми та методи оволодіння українською мовою, зокрема й науковим стилем мовлення.
Питання навчання інокомунікантів наукового стилю з урахуванням майбутнього
фаху перебувало й продовжує перебувати у колі досліджуваних лінгвометодичних
проблем викладання мови як іноземної. Цьому аспекту присвятили свої роботи Г,
Онкович, Г. Швець, С. Варава, Л. Васецька, Т. Алєксєєнко, І. Жогіна, О. Мосьпан, О.
Новак, та інші.
Протягом останніх років для студентів-іноземців, які починають вивчати
українську мову, створено значну кількість навчальних посібників, що передбачають
оволодіння певною кількістю загальнонаукових і термінологічних лексичних одиниць,
найуживанішими граматичними і мовленнєвими моделями, котрі забезпечують
можливість комунікації в навчально-професійній сфері з урахуванням обраної
спеціальності.
Відповідно до навчального плану доуніверситетської підготовки іноземних
громадян та програми дисципліни «Українська мова як іноземна» вивчення наукового
стилю мови поділяється на два етапи: початковий курс (початково-предметні курси
дисциплін за фахом) та основний курс.
Оскільки в ПДМУ на доуніверситетському етапі навчаються майбутні медики,
перші заняття з наукового стилю мають на меті підготувати слухачів до вивчення
природничих дисциплін. Навчальний посібник «Сходинки» [1] укладено за традиційною
схемою: лексичний матеріал теми подано у вигляді полімовного словника; граматичні
моделі, що обслуговують певну тему представлені у зразках; текст заняття, як основна
навчальна одиниця, адаптований до рівня володіння мовою на певному етапі;
післятекстові вправи уможливлюють формування навичок пошукового читання й письма.
Типи лексико-граматичних вправ, що пропонуються на цьому етапі, відповідають
класичній методиці викладання мови як іноземної:
а) ознайомлювально-навчальні
 Зверніть увагу на суфіксальний спосіб творення прикметників
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кисень – кисн-ев-ий, кислота - кислот –н – ий, хімія – хім-ічн-ий, судина – судин-ний


Зверніть увагу на творення віддієслівних іменників
ділити – ділення, перетворювати – перетворення, змінювати – зміна,
рухатися – рух
б) навчально-тренувальні
 Утворіть прикметники від іменників за допомогою суфіксів
–н–
вода – …, йод – …, основа – …, скелет – …,
–ов– м’яз – …, лице – …
 Утворіть іменники від дієслів
нагрівати, охолоджувати, поглинати, виділяти
 Визначте спільну частину слів. На які запитання відповідають спільнокореневі
слова? Складіть із ними речення.
хвороба, хворий, хворіти;
лікар, лікарня, ліки, лікувати
 Визначте, з яких частин складаються слова:
одноклітинний, багатоклітинний, прямолінійний, криволінійний.
 Доберіть прикметники до іменників:
клітина, мембрана, речовина.
Наведені типи завдань уможливлюють багаторазове повторення лексичних
одиниць у різних формах, що сприяє мимовільному запам’ятовуванню, й дозволяють
закріпити граматичні навички, сформовані на заняттях з української мови.
Більшість іноземних здобувачів освіти в перші місяці навчання вмотивовано
вивчають мову як засіб повсякденного спілкування, проте не завжди усвідомлюють
важливість вивчення саме наукового стилю як інструменту отримання фахових знань.
Сучасні інформаційні технології урізноманітнюють навчальний процес, підтримують
мотивацію до вивчення мови природничих дисциплін, а візуалізація навчального
матеріалу, впливаючи на різні органи чуттів, забезпечує позитивний емоційний стан.
До кожного заняття початкового курсу наукового стилю мовлення нами створені
навчальні презентації, що містять аудіословник, ідентичний словнику заняття у
навчальному посібнику, який слухачі можуть прослуховувати безліч разів у зручний для
себе час. Найважливіші моменти теми унаочнені малюнками, GIF-зображеннями, фото- та
відеоматеріалами,
вбудованими
у
презентацію.
Лексико-граматичні
моделі
супроводжуються зразками, які під час заняття спочатку озвучуються чи записуються
слухачами, після чого виводяться на екран викладачем, що дає змогу самоперевірки. До
кожної теми створено завдання на навчальній платформі «Kahoot!», яке під час заняття в
режимі «наживо» перевіряє отримані знання й сформовані навички, проте сприймається
слухачами досить позитивно, на відміну від традиційних форм перевірки як-от диктант,
контрольна робота, тестове завдання. Після виконання завдання, завдяки подіуму
«Kahoot!», створюється піднесена позитивна атмосфера, група вітає переможців. За умови
виконання таких завдань з кожної теми на 80% відсотків слухачі допускаються до
модульного контролю. В іншому випадку – мають можливість багаторазового повторення
в позааудиторний час до досягнення прохідного балу. Під час оголошення результатів
уникаємо негативних моментів щодо суб’єктивного оцінювання, слухачі бачать свої
результати на платформі, що не викликає непорозумінь із викладачем.
Навчальні презентації доступні слухачам 24/7, тож кожний має можливість обрати
зручний формат вивчення теми, наприкінці якої є завдання для самостійної роботи. Для
майбутніх лікарів важливим аспектом вивчення мови є формування навичок письма, тому
частина завдань виконується у письмовій формі. До деяких тем створені аудіо завдання,
бо вміння слухати й чути – одні з найважливіших у лікарській практиці.
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Підсумковий контроль з початкового курсу наукового стилю мовлення пропонуємо
у вигляді тесту (45 запитань), створеного у Google Forms. Ми свідомо обираємо тестовий
формат, готуючи майбутніх медиків до екзамену «Крок», що проходить саме в тестовій
формі. Навчальну програму вважаємо успішно засвоєною за умови 75% правильних
відповідей.
З досвіду зазначимо, що поєднання традиційних методів навчання з сучасними
інформаційно-комунікаційними технологіями підвищує як навчальну активність слухачів,
так і рівень їхніх досягнень у вивченні мови науково-природничих дисциплін.
Навички й уміння, сформовані під час вивчення початкового курсу НСМ, слугують
базою для засвоєння матеріалу з математики, фізики, хімії, біології, анатомії на
доуніверситетському етапі та здійснення навчальної діяльності на під час навчання за
освітньо-професійними програмами.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА УМОВ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Відповідно до даних Української національної інформаційної агенції Міністерства
освіти і науки України, на початок листопада 2021 року у вітчизняних закладах вищої
освіти навчалися 76 548 студентів-іноземців. Нажаль, це на кілька тисяч менше ніж у
попередні 2 роки. Звичайно, однією з вагомих причин цього є локдаун - проблема, яка
стоїть зараз перед системами освіти усіх країн.
Саме тому перед усіма закладами поставлено завдання популяризації української
освіти – що є однією з важливих основ розвитку держави та підготовки
конкурентоспроможного людського капіталу. Заради цього були подовжені строки вступу
іноземців на навчання або стажування та ведеться робота щодо створення електронної
платформи для вступу іноземних студентів до українських зво.
У десятку країн, з яких було зареєстровано найбільшу кількість студентів , як і
раніше увійшли: Індія, Марокко, Туркменістан, Азербайджан, Нігерія, Китай, Туреччина,
Єгипет, Ізраїль, Узбекистан.
З них - біля 69 тис. (90,02%) знаходяться на основному навчанні; 6,45% - мовна
підготовка; післядипломна освіта – 2,25%; аспірантура і докторантура -1,27% ; навчання
за програмою академічної мобільності -0,001%.
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Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти (за даними МОН України),
найбільш популярними є медичні (біля 50%); менеджмент (4,04%); фармація (4%);
середня освіта (2,32%); право (2,01%); архітектура і будівництво (1,72%); фінанси,
банківська справа та страхування (1,7%); економіка (1,6 %).
Найбільш популярними навчальними закладами у студентів-іноземців в Україні є:
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський
національний медичний університет; Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця; Одеський національний медичний університет; Запорізький державний
медичний університет; Вінницький національний медичний університет імені М.І.
Пирогова; Дніпровський державний медичний університет; Тернопільський національний
медичний університет імені І.Я. Горбачовського МОЗ України; Буковинський державний
медичний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Як ми бачимо, найбільш високу позицію серед українських закладів вищої освіти
займає Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна, який займається
підготовкою іноземних студентів ще з 1948 року та займає 511-520 місця у 18-тому
випуску глобального рейтингу QS World University Rankings 2022.
Всі вони є частиною
єдиного європейського освітнього простору, який
сформовано як реалізація Болонського процесу, до якого приєдналися різні країни .
При цьому слід пам'ятати, що навчання іноземних студентів є доходною статтею
бюджету, тобто можливістю для університетів усіх країн заробити додаткові кошти.
Наприклад, вартість контракту для студента-іноземця у середньому віще такої вартості
для українця на 250% (на популярні медичні спеціальності – до 500%). До того ж
навчання іноземців в Україні забезпечує нові робочі місця працівникам закладів вищої
освіти. Хоча, слід підкреслити, що за такою схемою працюють сьогодні і університети в
інших країнах.
На жаль, здебільшого приваблює студентів до отримання освіти в Україні саме
невисока вартість навчання, яка , наприклад, на медичних спеціальностях складає 5 тис.
доларів, коли у США або Канаді - це десятки тисяч доларів. Але це не завжди забезпечує
якість та високу зацікавленість у навчанні студентського контингенту, частину якого
складають студенти, які не відрізняються доброю підготовкою та дисциплінованістю та
часто не мають шансів до вступу до університетів на батьківщині та в інших країнах з
фінансових причин або балів у атестаті.
Зупинимося на аналізі деяких проблем, з якими зараз зіштовхуються як студенти,
так і викладачі сучасної вищої школи не лише в Україні, а і в інших країнах світу.
Популярні інформаційні технології і цифровізація освіти значно розширила освітні
можливості усіх країн. Але сьогодні певні зміни у масштабність глобальної освіти внесла
пандемія, особливо на рівні вищої освіти, коли обмежила можливості міжнародної
економічної мобільності. Це призвело до скорочення кількості іноземних студентів
практично в усіх країнах світу.
Пандемія COVID -19 призвела до значної кількості проблем. Назвемо деякі з них.
Згідно до даних опитування Міжнародної асоціації університетів, у всьому світі ми
бачимо: 1) припинення освітньої діяльності (на 24%); 2) зниження кількості абітурієнтів
(на 46%); 3) наукові дослідження не можуть бути закінчені у визначений термін (52%); 4)
послаблення партнерства (59 %); 5) зниження академічної мобільності (89%). Як ми
бачимо, найбільш
відчутним та негативним моментом є зниження академічної
мобільності.
Згідно до даних цього опитування, більше 46% майбутніх/можливих іноземних
студентів відмовилися від навчання за кордоном.
Але більшість зво задля привернення іноземних студентів провело значну
кількість заходів, вебінарів/ярмарок для абітурієнтів. Університети, як в Україні, так і за
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кордоном, підкреслювали важливість використання онлайн-форматів для комунікації з
абітурієнтами.
Ніхто зараз не заперечує, що онлайн-навчання має безсумнівні позитивні
особливості. Воно дозволяє не переривати цей процес та надати можливість молоді
отримувати вищу освіту, не зважаючи на всі сучасні проблеми.
Історія дистанційної освіти нараховує вже біля 200 років. Її найбільш інтенсивний
розвиток почався з 1990-х років. З розвитком та всебічним розповсюдженням Інтернету
цей вид навчання охопив практично всі країни. Зараз дистанційна освіта надає
відкритий доступ до знання та навчання взагалі та пропонує більш гнучкі можливості для
цього різних категорій учнів. Це не залежить від віку, статі, місця знаходження учнів та
інших обставин. Загально відомим його девізом є заклик «освіта для всіх». Тому
дистанційна освіта сьогодні охоплює практично всі країни світу. А сучасний розвиток
новітніх технологій потребує постійного підвищення кваліфікації всіх фахівців у сфері
освіти. Хоча вона потребує значних фінансових внесків, яких зараз не має значна кількість
країн, університетів та звичайних громадян.
Хоча обов'язково слід пам'ятати та враховувати і негативну оцінку
результативності дистанційного навчання значною кількістю викладачів.
У багатьох університетах онлайн-лекції, як і деякі семінари, були у доступі ще до
пандемії, але більшість лекторів, наприклад, у відомому всім Кембріджі, відмовилися
викладати власні матеріали в Інтернет. Вони не бажали працювати за умов штучного
середовища. Вони вказували на те, що людина – соціальне створіння. Вона значно краще
вчиться і засвоює інформацію за умов звичайного спілкування, а не з допомогою
Інтернету.
Багато студентів, опитаних дослідниками цього питання, вказали і на таку важливу
особливість і цінність університетської освіти, як можливість, крім отримання
кваліфікації, допомоги у соціальній адаптації, коли навчання та університетське життя
допомагали їм становитися незалежними та впевненими у собі, навчитися працювати у
команді та керувати собою.
Всі викладачі, які проводять заняття через Інтернет, відмічають значну кількість
особливостей цих процедур, які не мають бути оцінені позитивно. Наприклад, найбільш
активно у таких заняттях беруть участь студенти, які впевнені у собі і знають більше. А
інші можуть, власно кажучи, відпочивати, або займати позицію наглядача. До того ж ,
якість зв'язку може бути слабкою, або зовсім відсутня, що призводить до втрати робочого
контакту, коли студент може займатися власними ділами та зовсім не працювати.
ЮНЕСКО (Міжнародний інститут планування освіти) підготував доповідь про
вплив пандемії на сектор вищої освіти: студентів, викладачів, адміністраторів вишів,
самих вишів, а також про подальшу стратегію вищих навчальних закладів щодо виходу з
кризи. Також у рамках міжнародного інституту розвитку освіти проводяться онлайн
вебінари для співробітників Міністерств освіти та співробітників вузів (ректорів,
адміністраторів), метою яких є спільне обговорення проблем, що виникають, та спільний
пошук рішень. Дослідження Міжнародного інституту освіти виявило певні тренди
розвитку вищої освіти під час пандемії. У зв'язку з кризою багато студентів відчувають
певні складності: загальний стрес, пов'язаний із пандемією; фінансові труднощі:
неможливість заплатити за навчання, відсутність підробітку; соціальну ізоляцію;
відсутність можливості комунікації з однокурсниками; відсутність надійного Інтернетз'єднання; відсутність обладнання, необхідного для онлайн-навчання; складність
підтримки режиму дня.
Найбільш серйозними викликами для студентів, з їхньої точки зору, є фінансові
складності, поганий зв'язок через Інтернет та відсутність режиму дня. До того ж велика
кількість, наприклад, африканських університетів повідомила, що серед тих 700
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університетів, що діють на території Африки на південь від Сахари, лише незначна
частина підготовлена та технічно облаштована до дистанційного навчання. До того ж
значна частина учнів та студентів з бідних країн не має технічних засобів до інтернетзв'язку. Особливо це стосується сільських районів. А у значній частині арабських країн
має місце тенденція до посилення нерівності між різними верствами суспільства у
зв'язку з переходом до онлайн-навчання – лише 52% мешканців мають доступ до
Інтернету. Згідно до даних ЮНЕСКО, біля 900 млн. студентів у світі не мають
персональних комп'ютерів, а 706 млн. (43%) не мають доступу до Інтернету.
Нажаль, тики самі проблеми має и частина студентів українських закладів вищої
освіти. Особливо це стосується мешканців сільських регіонів, які вимушені були
повернутися до дому під час переведення на дистанційне навчання та опинилися у
регіонах з поганим інтернет-зв'язком.
Міжнародні організації вказують, що через кризу на ринку праці фінансові
складнощі також зазнають і випускники вишів цього року. Крім того, перехід
традиційного навчання в онлайн-режим вплинув на якість викладання: матеріали для
занять у класі не були пристосовані для цього. Це знижує мотивацію учнів та студентів і
призводить до того, що деякі з них, якщо не кидають навчання, то дуже знижують його
успішність, тому що не приділяють йому потрібної уваги.
Багато студентів, які на певний час повернулися до дому, залишаються з родиною
та продовжують навчання онлайн з батьківщини. Здебільшого це призводить до значного
зниження успішності та результативності цього процесу.
Дослідники вважають, що перехід традиційного навчання в онлайн вплинув на
якість викладання, тому що матеріали для занять, створені до цього не придатні до
використання у нових умовах. Все це знижує мотивацію та залучення студентів у
навчальний процес та може навіть привести до ситуації, коли студент вирішує кинути
навчання взагалі.
У зв'язку з цим ЮНЕСКО рекомендує університетам:
продовжити розробку ефективних методів онлайн навчання для забезпечення
якості та рівності в освіті;
розробити тренінги для студентів та викладачів щодо використання цифрових
інструментів навчання;
задокументувати всі зміни в організації процесу навчання, що відбулися під час
пандемії;
використовувати досвід та помилки при організації онлайн освіти;
переглянути та оновити систему навчання та викладання.
Звичайно, всі вже давно зрозуміли, що онлайн-навчання має безсумнівні позитивно
оцінені характеристики. Дехто після майже двох років практики проведення таких занять
вважає, що модель освіти доковідного періоду вже давно застаріла та пандемія вже
примусила та і далі буде змушувати переходити на нові методи навчання. Хоча більшість
викладачів-практиків підтримує точку зору 200 лідерів відомих університетів, які ще у
2018 році взяли участь у опитуванні, яке проводила газета Times. Всі вони вважали, що
онлайн-навчання ніколи не зможе замінити очну форму та перебування у реальному
університеті.
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З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
Проблеми навчання в онлайн режимі як ніколи актуальні в даний час не тільки в
Україні, а й у всьому світі. З березня 2020 року пандемія коронавірусу внесла свої
корективи не тільки в усі сфери життя, але й в освітню сферу. У світі було закрито багато
університетів і шкіл, що призвело до неможливості отримання освіти для багатьох
молодих людей. За дуже малий проміжок часу викладачам довелося швидко освоювати
нові методі роботи у віртуальному просторі та переходити у навчанні на електронні
платформи, при тому що багато викладачів поважного віку вперше близько
познайомилися з Інтернетом. Навчання студентів-іноземців в Україні теж відбувалося в
режимі онлайн, що викликало певні труднощі як у викладачів, так і у студентів.
Ми пропонуємо розглянути деякі аспекти навчання української мови як іноземної в
режимі онлайн, а також поділитися своїм досвідом. Відомо, що українська мова є
державною мовою в Україні. У зв'язку з цим, 16 січня 2021 року відбувся остаточний
перехід сфери обслуговування на державну мову: це означає, що вся інформація
надається українською. Іноземні студенти чують українську мову при обслуговуванні в
супермаркеті, кафе, банку, аптеці, на вокзалі, у транспорті. Ця вимога стосується не тільки
сфери торгівлі, а й медичних і соціальних послуг. Українською мовою подається
інформація на цінниках, в інструкціях, довідках деканату, розкладі занять, рецептах ліків,
квитках, меню, на вуличних вивісках тощо. Винятків небагато: тільки на прохання
клієнта його персонально обслужать іншою мовою, прийнятною для обох сторін. Попри
це, більшість жителів Харкова віддають перевагу російській мові у спілкуванні або ж
розмовляють, вільно змішуючи українську та російську. І ця ситуація теж додає
труднощів студентам у вивченні мови й вживанні її під час спілкування з мешканцями
міста. В Україні навчається і проживає багато іноземних студентів, більша частина яких
знаходиться в Харкові, саме тому вивчення української мови є необхідною умовою
інтеграції іноземців в життя міста. Але найважливіше те, що навчання, а також видання
підручників повинні здійснюватися державною мовою. В харківські університети
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приїжджають іноземні студенти, які бажають отримати навчання не тільки українською, а
й англійською мовою, але в останньому випадку вони також вивчають українську мову.
Які ж труднощі виявили викладачі під час роботі онлайн? Потрібно відзначити, що
при вивченні української мови турецькими студентами були проблеми з фонетичним
рядом звуків, з вивченням алфавіту. Особливості української фонетики викликали
труднощі у студентів, тому викладачеві треба було приділяти увагу цьому аспекту і
проводити фонетичні диктанти, відпрацьовувати різні вправи для тренування і
постановки звуків та артикуляції, що, безсумнівно, ефективніше було б робити під час
практичних занять в аудиторії. Студенти, які під час локдаунів знаходилися за межами
України, назвали як одну з важливих проблем відсутність мовної практики, коли не
вистачає «живого спілкування». З цієї причини багато студентів просто втрачають
навички розмовної мови, тому що можуть говорити українською тільки під час занять.
При вивченні відмінкової системи мови студенти також відчувають певні труднощі,
оскільки навчальний матеріал сприймався легше при проведенні «живих» занять, а не
дистанційно, бо в аудиторії можливо не тільки показувати структуру відмінків і змін
закінчень наочно на дошці, а й розігрувати ситуації по використанню їх у житті.
Проблеми, які виникають у викладача в режимі навчання на платформах ZOOM і
месенджерах зі студентами, теж численні. Однією з таких проблем є технічні збої, які
виникають під час заняття. Але основна проблема при навчанні в режимі онлайн – це
поступове зниження працездатності студентів. При перевірці письмових завдань часто
виявляється, що студент скористався «перекладачем», або переписав завдання в іншого,
більш сильного учня. Як наслідок, студент забуває правила граматики і орфографії. Не
відчувається зворотний зв'язок, тому що урок онлайн не дає викладачеві повної картини
сприйняття студентами матеріалу. Іноді студенти присутні на занятті картинкою на екрані
монітору, пояснюючи це проблемами з відео, тому є неможливим проводити
артикуляційні вправи за допомогою онлайн-конференції.
Відповідно до вимог нашого часу, ми маємо розробляти нові методи навчання,
використовуючи останні досягнення у викладанні. Однак традиційне навчання не повинно
йти в минуле. Тільки на практиці всім доводиться переконуватися, як важко, але
необхідно пристосовуватися до новітніх розробок в інформаційних технологіях.
Викладачам потрібно розробляти електронні підручники і методичну літературу; слід
зайнятися розробкою методики онлайн-занять в усіх напрямках. На кафедрах мовної
підготовки 1 та 2 Харківського національного університету ім. Каразіна своєчасно були
створені підручники з української мови для іноземних студентів та навчально-методичні
комплекси, які включають низку контрольних, самостійних, залікових та екзаменаційних
робіт, розмовних тем, текстів тощо, а також відео презентації до занять. Необхідно теж
розробляти освітні платформи робити їх максимально зручними, враховуючи можливості
всіх категорій студентів і викладачів.
Так, є обмеження у «живому» спілкуванні, але ми повинні навчитися спілкуватися
онлайн, а крім того, викладачеві треба навчити студента мови. Поставлені цілі можна
реалізувати за допомогою використання усіх груп технологій: розвивального навчання, де
відбувається
включення внутрішніх механізмів особистісного розвитку студента;
пояснювально-ілюстративного навчання, котре полягає в інформуванні та організації
репродуктивної діяльності студента; особистісно орієнтованого навчання, що надає умови
для власної навчальної діяльності студентів. Також бажано використовувати
інтерактивну, індивідуальну та фронтальну форму роботи. Всі перераховані аспекти
навчання мають бути застосовані у взаємодії між собою, а не ізольовано.
Навчання онлайн дозволяє знизити витрати на проведення навчання (не потребує
затрат на поїздку до роботи); скоротити час на навчання (на збори та час в дорозі);
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підвищити якість навчання шляхом використання сучасних засобів, електронних бібліотек
та ін.; створити єдину освітню базу та навчатись з будь-якого куточка Землі.
А що пропонують нам сучасні розробники інноваційних комп’ютерних технологій?
Вони надають платформи, якими ми користуємось для зв’язку, – це відомі нам такі
платформи, як Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Classroom і т. д. Як викладачі
можуть використовувати ці платформи для занять? Розгляньмо ці можливості. Як ми
знаємо, мова вивчається за допомогою таких розділів: фонетика, лексика, граматика,
морфологія, орфографія і т.д., тобто вивчення мови ми починаємо з фонетики. Цьому
може сприяти використання екрану на платформі та передача аудіо- або відеоматеріалу,
котрий відповідає темі та був знайдений в мережі чи записаний і викладений самостійно.
Матеріал, поданий різними джерелами, як показує практика, засвоюється краще: в
нашому випадку ми можемо надати вимову звуків і слів різними голосами. Також
можемо надіслати цей матеріал на електронну скриньку, щоб студент при потребі міг
поставити відео чи аудіо на паузу для самостійного повторення і засвоєння. Ще
мультимедійні технології дозволяють розробити цікаві та яскраві вправи на говоріння. Під
час вивчення лексики ми також можемо використати різноманітні вправи, демонструючи
екран та підготовлені заздалегідь завдання. Наприклад, ми знаємо, що більшість людей
краще сприймають інформацію візуально, таким чином можемо використати принцип
наочності, показуючи малюнки та слова, відповідні зображенню, і вимовляти їх. Так
розвивається запам’ятовування за допомогою зображення. Потім можемо запропонувати
студентам прослухати діалог, оформлений
малюнками чи навіть відео, і скласти
самостійно у парах, або ж у групах власній діалог, що стосується теми заняття. Так ми
залучимо інтерактивну форму роботи та надамо можливість вираження творчого
потенціалу, а також сформуємо лексикон студента. Під час подачі морфологічного
матеріалу можна також продемонструвати екран з текстом, у котрому шрифтом чи
кольором виділені необхідні частини мови, та запропонувати студенту знайти зазначені
частини мови і так само виділити їх. Для цього ми можемо надати право користуватись
нашим екраном всім присутнім. Для подання синтаксичного матеріалу ми користуємось
дошкою, функція котрої надає можливість писати на екрані так само, як і на аудиторній
дошці, але не крейдою, а маркером. Тут ми зможемо підкреслити той чи інший член
речення лініями, котрі передають його значення в реченні. Розділ орфографії теж
потребує особливої уваги. Тут стануть в пригоді не лише демонстрація екрану із
зображенням літер та схематичним позначенням їх написання, а й відео уроки, де
показана процедура написання літери. Також ефективне застосовування екрану під час
всіх видів робіт: під час говоріння чи аудіювання можна включити текст чи діалог для
прослуховування та відтворення і при необхідності поставити на паузу, а під час читання
тексту ми можемо збільшити або зменшити масштаб тексту чи його фрагмента. Під час
письма можна представити різноманітні граматичні вправи, наприклад, заповнити
пропуски, вставити слова, відповісти на запитання і т. ін. В домашнє завдання можна
вставити відео чи аудіоуроки, котрі допоможуть більш ефективно його виконати.
Вчені провідних університетів світу пишуть про новітні методи навчання, які
змінять освіту у 2021 році, та відзначають, що вже зараз освіта виглядає зовсім не так, як
раніше. Високі технології багато в чому визначають, чого і як ми навчаємось, і надалі їх
вплив на освіту лише посилюватиметься. Усім університетам необхідно впроваджувати
технічні нововведення, інакше освіта, яку вони пропонують, перестане відповідати
викликам часу та потребам студентів. Щоб цього не сталося, необхідно розвивати
цифрову освіту та інтегрувати її з традиційною. Планується, що витрати на цифровізацію
освіти до 2025 року становитимуть щонайменше 350 мільярдів доларів, і надалі ця цифра
лише зростатиме. Які ж найсучасніші засоби навчання можна ще використовувати?
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1. Відеонавчання. Понад 2,3 мільярда людей вже використовують відео на YouTube. У
багатьох ситуаціях дивитися ролики навіть зручніше, ніж читати, хоча використання
субтитрів дозволяє використання і цього виду діяльності. Крім того, така форма
навчання часто допомагає краще запам'ятати матеріал. Завдяки цьому вчитися за
допомогою відео стало ще комфортніше, і такий вид навчання користується дедалі
більшою популярністю Це дуже зручно для студентів і викладачів: варто один раз
зняти ролик, і його зможуть подивитися необмежену кількість разів. Крім того, відео
розв’язують проблему з логістикою, якщо студентам, наприклад, потрібно поїхати до
іншого міста чи країни. У цьому випадку університет може зняти серію лекцій та
організувати онлайн-консультації з викладачами. Студенти можуть переглядати
ролики, повертатися до лекції чи уроку у будь-який час, а отже, краще засвоювати
матеріал. Створення та публікація таких відео стає дешевшим, є безплатні інструменти
монтажу, наприклад, loom.com.
2. Гейміфікація навчання – це використання ігрової механіки для побудови освітніх
процесів, що сприяє залученості та конкуренції учнів. Метод гейміфікації також
включає використання балів за хорошу успішність, рейтингів, прямих конкурсів. Ігри у
будь-якій своїй формі підвищують мотивацію студентів. А вмотивованість – це
запорука успіху у навчанні. Гейміфікація націлена на групове, а не на індивідуальне
навчання, що також сприяє згуртуванню колективу та допомагає розвивати
комунікативні навички студентів.
3. Подкастинг – один із найпопулярніших сьогодні інструментів сучасної освіти. Свої
подкасти створюють багато онлайн-платформ і навіть Apple або Google. Незважаючи
на велику популярність, більшість із них зараз доступні безплатно. Подкасти
дозволяють студенту вчитися, коли та де йому зручно; слухати їх можна навіть під час
прогулянки або дорогою до університету замість музики. Студенти можуть слухати і
записані аудіолекції своїх викладачів або повторити пройдений матеріал перед іспитом.
Університети можуть використовувати подкаст для розвитку свого іміджу та бренду, а
також щоб залучити на свої освітні програми більше абітурієнтів.
4. Онлайн-оцінки. Система оцінок є дуже важливою для університетів. Оцінювання
допомагає студентам відстежувати свій прогрес. Зараз оцінки проставляють найчастіше
за допомогою ручки та паперу. Автоматизація істотно спрощує цей процес: онлайніспити теж є ще одним сучасним методом навчання. Так зацифровані оцінки та бали за
онлайн-іспити набагато легше обробляти, а викладачі зможуть звернути увагу на теми,
які студентам даються найскладніше, та приділити їм більше часу.
5. Доповнена реальність (Virtual Reality – VR) стає дедалі ефективнішим інструментом
навчання. Ця технологія допомагає створювати віртуальну копію предмета. Наприклад,
за допомогою VR-окулярів можна змоделювати 3D-модель скелета для студентівмедиків. Так набагато простіше вивчити будову багатьох речей.
6. Чат-боти. За останній рік використання чат-ботів помітно спростилося. Вони
використовуються для відповіді на запитання абітурієнтів, наприклад, про критерії
прийняття до вишу, оформлення документів або способи оплати навчання. Такі чатботи суттєво заощадять працівникам час, а університету – гроші. Крім того, вже
сьогодні створюються освітні бібліотеки з підтримкою чат-ботів. Їхнє завдання –
допомагати студентам знаходити інформацію із сотень різних джерел, об'єднаних в
один ресурс. Так, якщо у студента є питання на тему уроку, він може попросити надати
додаткові відомості або відповісти на певні запитання. Це знизить навантаження на
викладачів і прискорить процес навчання, на відміну від живих педагогів, адже вони
доступні цілодобово.
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Щоб не втратити своїх студентів, навчальні заклади мають впроваджувати у свою
роботу сучасні методи освіти вже сьогодні: зробити навчання гнучким та мобільним, а
також забезпечити можливість персоналізувати його та коригувати.
Таким чином, ми можемо зробити висновки, що розробка онлайн навчання та
використання цифрових платформ є вкрай важливими в наш час, тому що у разі
виникнення непередбачуваних ситуацій (пандемії, карантинного режиму чи будь-чого
іншого) ми з успіхом зможемо використовувати ці платформи для навчання і досягати
вагомих успіхів. Адже зараз багато країн застосовують дистанційні форми навчання на
різних платформах і мають досить гарний результат. Наша країна не є винятком, відомо,
що у деяких університетах частково процес дистанційного навчання впроваджено раніше
за інших (тобто побутує змішане навчання) і на сьогодні вже присутні вагомі результати.
Отже, комп’ютерні технології невпинно розвиваються, а нам необхідно їх якісно
використовувати для досягнення великих цілей у навчанні мови.
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ОСВІТИ
Викладачі підготовчих відділень для іноземців у закладах вищої освіти України,
враховуючи нові й постійно змінювані потреби в освітніх послугах, мають головну мету
при створенні необхідних умов для швидкої адаптації іноземців – виховання їх у дусі
політкоректності та гуманізму, поваги до законів та Конституції України й інших країн.
Особливо це стосується майбутніх філологів, які мають намір продовжувати навчання на
філологічних факультетах наших університетів, бо література давно визнана фахівцями
«Людинознавством» і важливим джерелом знань про народ, його культуру, духовність,
ментальну сферу.
Найціннішим скарбом національної культури кожного народу, пов’язаним із його
життям і побутом, є фольклор – перша сходинка народної творчості після міфології перед
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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.
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.
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.
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.
Після опанування курсу «Український фольклор» майбутні філологи приступають
до курсу «Вступ до літературознавства», мета якого – ознайомити студентів із
літературою як видом мистецтва, а також основними положеннями аналізу літературного
твору; допомогти студентам осмислити естетичну сутність літератури; дати їм уявлення
про основні напрями, тенденції та естетичні складові літературознавства як системи знань
про літературу; розкрити закономірності та особливості художнього твору; розширити
уявлення про поетику літературного твору; поглибити навички аналізу художнього твору;
забезпечити необхідним інструментарієм та апаратом літературознавства для вивчення
теорії літератури; розвинути у студентів самостійне мислення та здатність формулювати
власну думку.
В цьому курсі в сукупності з курсом «Вступ до мовознавства» викладач
знайомить іноземних студентів-філологів, які ще не володіють глибокими теоретичними
та історико-літературними знаннями, з основами філологічної науки. На думку методистів
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в цей курс необхідно
залучити адаптовані до сприймання й засвоєння іноземцями наукові тексти, відомості з
теорії літератури. Кращому розумінню текстів, термінів і понять можуть сприяти
словнички, які розкриють значення багатьох слів і літературознавчих термінів. Вивчення
текстів кожного уроку може ґрунтуватися на виконанні цілого комплексу вправ.
Передтекстові вправи, як завжди, мають на меті зняття лексичних та граматичних
труднощів. Післятекстові вправи не тільки будуть контролювати рівень знання тексту та
ефективність його самостійного опрацювання, вони допоможуть закріпити лексичний
матеріал і автоматизувати мовленнєві зразки.
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Зазначені передтекстові й післятекстові вправи відповідають методичним
вимогам: вони посильні для всіх студентів групи за своїм обсягом та лексикограматичним 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. Методисти ХНУ імені В.Н. Каразіна
рекомендують розмістити в указаному курсі такі фундаментальні теми:
«Літературознавство – наука про художню літературу. Література – мистецтво слова»,
«Літературні роди та жанри», «Тема та ідея художнього твору. Літературний герой»,
«Композиція та сюжет літературного твору», «Мова літературного твору. Тропи»,
«Літературні напрямки».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» є основні
поняття й терміни, проблематика сучасного мовознавства; сутність знакової природи
мови, її структура, закони функціонування й розвитку; характер взаємозвʼязків мови й
суспільства; функції мови; види й властивості мовних одиниць і явищ різних рівнів;
основні принципи системної організації мови. Мета навчальної дисципліни «Вступ до
мовознавства» − сформувати у студентів теоретичне підґрунтя для подальшого вивчення
іноземних мов і лінгвістичних дисциплін та майбутньої професійної діяльності.
Основними завданнями зазначеної дисципліни є ознайомлення студентів із
закономірностями будови, системної організації мовних одиниць; формування в
майбутніх філологів уявлення про базові мовні одиниці, поняття, явища і процеси;
навчання свідомого оперування лінгвістичною термінологією; вироблення вміння
самостійно аналізувати мовні явища і процеси; сприяння підвищенню мовної культури
студентів. Після вивчення матеріалів курсу студенти мають уміти застосовувати набуті
знання під час лінгвістичного опису мовних одиниць кожного рівня мовної стуктури;
аналізувати мовні явища на фонетичному, лексичному, морфологічному й синтаксичному
рівнях, робити власні висновки й узагальнення, вільно володіти лінгвістичною
термінологією.
Курс пропонується за такою тематикою: «Мовознавство як наука про мову»,
«Одиниці мови», «Функції мови», «Походження мови», «Фонетика й фонологія», «Склад,
наголос, інтонація», «Виникнення й розвиток письма», «Орфоепія», «Лексикологія»,
«Класифікація лексики», «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис»,
«Класифікація мов світу». Обсяг термінів, запропонованих для засвоєння, у цілому
відповідає навчальній програмі курсу «Вступ до мовознавства», що вивчається на
факультетах із підготовки іноземних громадян, і охоплює всі основні розділи
мовознавства.
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР ПІД ЧАС НАВЧАННЯ НЕРІДНОЇ МОВИ:
ДЕЯКІ АСПЕКТИ
Здобування іноземними студентами освіти в Україні є однією з важливих
характеристик університету світового рівня, і «одним із найбільш важливих чинників
становлення української держави як рівноправного партнера у створенні світового
освітнього простору» — задекларовано у Концепції мовної освіти українських ЗВО.
Студенти з різних країн світу виявляють бажання отримати вищу освіту у ЗВО
України. Це громадяни азіатських та африканських країн, такі як Китай, Індія, Марокко та
ін., європейських — Туреччина, Болгарія та країни СНД. Особливої значущості при цьому
набуває формування іншомовної комунікації, міжкультурної компетенції, як спосіб
уникнення непорозумінь на культурному ґрунті у спілкуванні із іноземцями. Формування
міжкультурної компетенції дозволяє глибоко проникнути у повсякденне життя під час
перебування студентів-іноземців на навчанні в Україні.
«Концепція мовної освіти українських ЗВО ґрунтується на основних положеннях
Конституції України, законах України «Про вищу освіту», «Про засади державної мовної
політики», Державної національної програми «Освіта: Україна XXI століття»,
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., Європейської хартії регіональних мов або
мов меншин, Загальноєвропейських Рекомендацій із мовної освіти, окремих положеннях
Проекту Концепції мовної освіти у вищих навчальних закладах України й враховує
потреби іноземних здобувачів в отриманні якісної освіти, що сприятиме подальшому
особистісному зростанню, а також підвищенню престижу українських вищих навчальних
закладів, української системи освіти». [12]
Освіта, як фактор формування гармонійної особистості, «здатної до
міжкультурного діалогу», повинна базуватися на принципах, які враховують той факт, що
іноземна мова стає в повній мірі засобом міжкультурної комунікації, важливим та дієвим
інструментом навчального процесу в цілому, міжособистісних стосунків викладачів зі
студентами-іноземцями, та студентів-іноземців — в іншомовному середовищі [3c. 46].
Теоретико-методологічну основу досліджень мовної освіти студентів-іноземців
складають праці вітчизняних та іноземних вчених (Р. Міньяр-Белоручев, Л. Щерба,
І. Дрига, Р. Клоуз, Т. Хатчінсон, Р. Оксфорд, В. Манакін, О. Застровській Л. Пасик,
Т. Шмідт).
Важливими принципами, що використовуються у формуванні міжкультурної
мовленнєвої особистості при вивченні нерідної мови, є принципи, закладені в теорії
діалогу культур.
В сучасних умовах єдиного інформаційного простору людства, наявності високо
розвинутих інформаційних технологій, що надають можливості спілкування людям різних
національностей, культурних традицій та віросповідань, ще актуальнішою стає теорія
діалогу культур як спосіб порозуміння між націями та здобування якісної освіти.
Протягом десятиліть відбувається впровадження в навчальний процес студентівіноземців метода діалогу культур.
Серед фахівців відомо, що для гарантованого оволодіння нерідною вимовою
необхідно, перш за все свідомо відштовхнутися від рідної вимови, системи рідної мови.
Тому обрана тема дослідження діалогу культур вважається нами актуальною і тою, що
заслуговує на увагу викладацького складу сучасного національного університету.
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Головний компонент методу діалогу культур, що використовується в освітньому
процесі студентів-іноземців базується на порівнянні рідної мови студентів з нерідною
мовою, яка вивчається. Викладач формує відбір та послідовність презентації навчального
матеріалу, пояснення з урахуванням наявності категорії безеквівалентності, розбіжності
фонових знань та асоціативного мислення. В роботі з іноземними студентами важливо
враховувати відмінну їх картини світу від нашої етнокультурної картину світу.
Ми намагаємось під час занять формувати в студентів міжкультурну компетенцію
за для, перш за все: оволодіння мовою країни навчання у процесі порівняння рідної та
нерідної мов, рідної культури — з культурою країни, мова якої вивчається; по-друге,
здобути висококласну професійну освіту.
Мовленнєва компетенція формується системно під час навчання, завдяки
поступовому введенню відповідних знань з фонетики нерідної мови, граматичних
конструкцій, лексичних одиниць та лексичних тем. Й на практиці відпрацьовується
шляхом аудіювання, виконанням післятекстових завдань протягом аудиторної роботи та
діалогу з носіями мови підчас поза аудиторної роботи. Студенти-іноземці за підсумком
навчання українській мові як іноземній отримують навички, уміння, отримують знання,
які формують міжкультурну компетенцію.
Формування міжкультурної компетенції на початковому етапі здійснюється
завдяки мові й мовним засобам, зокрема її лексико-понятійному арсеналу. Оволодіння
нерідною мовою студентів-іноземців відбувається в декілька етапів. По-перше,
оволодіння рівнем мовної правильності. Такий рівень досягають завдяки вивченню правил
користування мовою, її лексикою, граматичними формами, елементами текстотворення.
На цьому етапі студенти набувають вміння будувати речення, нескладні типові тексти і
виконувати післятекстові вправи до них.
По-друге, вміння реалізовувати себе у висловленнях відповідно до власного
внутрішнього стану; вміння творити і виражати себе засобами мови. На цьому етапі
студенти навчаються володіти основними формами усного і писемного спілкування
(монолог, діалог, опис, розповідь, міркування). Цей рівень повинен продемонструвати
певну виразність мови і комунікативну достатність.
По-третє: продемонструвати рівень насиченості мовою. Мова студента
характеризується логічністю, предметністю, точністю, виразністю, образністю, багатством
мовних засобів. Студент стає здатним до самостійного викладання письмово та усно
текстів, що потребують вміння аналізувати й робити висновки. Це надає можливість
долучати студентів такого рівня до наукової діяльності.
Шлях співставлення рідної мови з мовою, що вивчається дозволяє оптимізувати
навчальний процес, що дає можливість мінімізувати коментарі викладача, і в той самий
час, спрощує психологічні процеси засвоєння нової інформації з боку студента та
прискорює навчання [5, c.96].
У ЗВО діалог культур реалізується через міжкультурний компонент нерідної мови,
що створює найкращі умови для здобуття іноземцями освіти в Україні [6, c.4].
За підсумком навчання студенти-іноземці повинні набути міжкультурну
компетенцію та загально предметні, фахові знання.
Такі знання потрібні студентам, як правило з іншого континенту, за для того, що
вони перебувають на навчанні в інший країні не один рік. Вони у повсякденному житті
стикаються с проблемами, що потребують знання лексики, яка пов’язана з винаймом
житла, користуванням громадським транспортом, отриманням різновиду довідок,
отриманням медичної та іншої допомоги, спілкуванням зі своїми однолітками.
Не дивно, що ми продовжуємо впроваджувати метод саме діалогу культур в
начальний процес іноземців, що вивчають нерідну мову, бо «поняття «культура» яке має
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безліч смислових відтінків та використовується в різних контекстах належить до
фундаментальних понять суспільних та гуманітарних наук.
«В освітньому процесі, культура як сукупність матеріальних цінностей, об’єктів,
ідей, образів, що були створені людиною протягом усієї історії людства в цієї
інтерпретації являє себе як «друга природа», що створена самою людиною, що є, власне,
світ живих людей, на відміну від дикої природи» [8].
Тоді, як «мова, що теж частина культури, породжена самою культурою і є засобом
її відображення» [9]. Оволодіння іноземною мовою — важливий і необхідний компонент
навчального процесу студентів-іноземців за будь-якою спеціальністю. Протягом навчання
вони долучаються до іншої культури, що наповнена новим для них, соціокультурним
змістом. І в такому контексті навчання нерідній мові розглядається як діалог двох культур
(рідної та нерідної).
Засвоєння нерідної мови на високому рівні це «вторгнення в інший культурний
вимір», розуміння чогось більшого ніж набір лексем та граматичних правил, й тому,
вивчення нерідної мови не можливе у «відриві від культурного змісту» [11].
У порівнянні, у виявленні відмінностей, а саме у діалозі культур, мова, що
вивчається наповнює культурним змістом, осмисленням процес навчання та перебування
в іншомовному та інокультурному просторі.
Звернемо увагу на те, що під час навчання студентів-іноземців нерідній мові
відсутні лекції, тобто монолог викладача й пасивне сприйняття слухача. Заняття
спрямовано на організацію ефективного діалогу між викладачем та студентом, де щодалі
промова викладача повинна стати найменшою. А також у студентів-іноземців повинна
бути сформована міжкультурна мовна компетенція, яка буде корисною в подальшому
засвоєнні навчального матеріалу та перебування в Україні.
Метою навчання нерідній мові іноземців, що бажають отримати якісну професійну
освіту в нашій країні є формування в студентів-іноземців міжкультурної компетенції, яка
наддасть у майбутньому можливість оволодіти вмінням співставляти рідну культуру та
культуру країни навчання, а задачею викладачів буде впроваджувати у процес навчання
метод діалогу культур, порівнювати та протиставити культури, для глибшого пізнання
студентами нерідної мови та нової для себе культури на «культурно-контрастній основі».
На прикладі таких лексичних тем як, історія, політичний та суспільний лад
України, Свята України, історичні пам’ятки країни та міст перебування підчас навчання, в
студентів-іноземців відбувається відпрацювання здобутих знань навичок використання
мовних та мовленнєвих моделей, розглядаються історичні, культурні та релігійні традиції
рідної країни та України
Виховна та профорієнтаційна робота є невід’ємною частиною навчального процесу
студентів-іноземців. Викладачі ЗВО проводять тематичні бесіди, просвітницькі лекції, а
до пандемії — екскурсії до цікавих міст. Саме підчас проведення таких заходів в
студентів-іноземців відбувається, безпосередньо на практиці міжкультурна комунікація та
діалог культур. Студенти «вживу» стикаються з іншою культурою, з іншими законами
існування, нормами та правилами, що існують в Україні.
Аналізуючи, порівнюючи та співвідносячи культуру, мову, звичаї, традиції своєї
країни, своєї рідної культури зі знаннями, що здобуваються під час навчання в інший
культурі, іншою мовою, в іншому соціумі здобувач освіти швидше опановує, глибше
засвоює нову для себе мову, стимулюється та мотивується до навчання.
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СУЧАСНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ
УКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Зміни в освітній системі України орієнтовані на дотримання європейських та
світових стандартів, поглиблене вивчення іноземними студентами української мови
ставлять перед викладачами - практиками нові цілі. Зокрема, головне завдання лінгвістів –
створення ефективніших методів навчання мови. Вважаємо за доцільне узагальнити
основні дидактичні принципи вивчення української мови як іноземної в ЗВО, що
сприятиме правильній організації навчального процесу, покращенню якості знань
інокомунікантів. Якість засвоєння української мови як іноземної суттєво залежить від
індивідуальних психологічних особливостей студентів. Оскільки кожен має різні здібності
до вивчення мов чи інших наук, важливим є принцип посильності, який передбачає
ретельний відбір навчального матеріалу, вправ з урахуванням рівня підготовки студентів.
Серед усього розмаїття вчень про людину мовознавство займає своє почесне місце.
Сьогодні ми вже наблизились до усвідомлення необхідності об’єднати зусилля
представників різних наук про людину (в тому числі спеціалістів з царини семіотики,
нейрології, психології, лінгвістики, психолінгвістики, соціології, культурології тощо) для
розробки інтегративної теорії мови як надбання людини.
Стратегія навчання української мови направлена на навчання, розвиток і виховання
кожного студента з урахуванням перспективи його подальшої самоосвіти, постійного
саморозвитку, самовиховання й реалізується в певних підходах: мовному,
мовнодіяльнісному(об’єкт навчання);системно-діяльнісному, комунікативно-діяльнісному
(спосіб навчання); лінгвокультурознавчому (організація навчальної діяльності студентів).
Саме ці підходи зумовлюють провідні методичні принципи добору змісту
навчання: врахування функціонально-семантичних особливостей фактів мовної системи;
диференціально-систематичної організації навчального матеріалу; наступності, мінімізації
теоретичних відомостей з урахуванням їхньої значущості у мовленнєвій діяльності, опори
на етнокультурну й текстоцентричну в доборі мовного дидактичного матеріалу.
До критеріїв, які необхідно враховувати при доборі змісту навчання української
мови за М.Т.Барановим належать:
- світоглядний критерій, який дозволяє розвивати у студентів науковий погляд на
мову, її розвиток, функції, значення в сучасному світі.
- системний критерій, який дозволяє формувати у слухача розуміння мови як
системи знаків, призначених для вираження, зберігання та передачі інформації.
- функціональний критерій, який дозволяє формувати вміння добирати засоби
мови в залежності від умов спілкування.
- естетичний критерій, який дозволяє демонструвати багатство мови, засоби
створення словесних образів, образотворчі засоби.
- комунікативний критерій, що дозволяє розвивати мовлення з опорою на
теоретичні основи граматики тексту й теорії культури мовленнєвого
спілкування.
- історичний критерій, який дозволяє знайомити слухача з розвитком мови, що
відображає етапи розвитку суспільства.
- міжпредметний критерій, який уможливлює використання освітніх матеріалів з
різних галузей знань.
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практичний критерій, який забезпечує відбір теорії, важливої для формування
практичних навичок і вмінь.
- логічно-пізнавальний критерій, що забезпечує розвиток логічного мислення
студентів.
- частотно-нормативный критерій, який регулює підбір мовних фактів
найчастотніших у вжитку.
- критерій відносної орфографічної й пунктуаційної грамотності.
- логіко-функціональний критерій, що уможливлює формування у студентів
умінь й навичок підбору ефективних мовних засобів для влучного вираження
певного змісту.
На сьогодні основними принципами навчання української мови є:
- принцип взаємодії теорії мови й функціїювання її одиниць у мовленні, що
підвищує ефективність процесів засвоєння знань та розвитку мовлення, мовного
самоусвідомлення особистості.
- принцип комунікативності, використання якого забезпечує оволодіння мовою як
засобом спілкування, розвиток комунікативних здібностей студентів.
- принцип врахування жанрово-стилістичної належності тексту, реалізація якого
забезпечує ефективний розвиток як усного, так і писемного мовлення студентів.
- принцип активної пізнавальної діяльності шляхом оволодіння знаннями, мовними,
мовленнєвими, комунікативними, лінгвокультурознавчими й уміннями та
навичками правопису.
В оновленні сучасних вимог до результатів освіти метою мовної підготовки постає
формування комунікативної компетентності (усіх її складників) носіїв різних мов як
представників різних культур, що свідчить про компетентнісну та культуроцентричну
орієнтацію сучасної лінгводидиактичної парадигми.
Традиційно навчання інокомунікантів розпочинається з пропедевтичного етапу, де
засвоюється українська мова й низка загальноосвітніх предметів, необхідних для вступу
на перший курс. Термін «українська мова як іноземна» увійшов до широкого вжитку в
другій половині ХХ століття внаслідок активізації приїзду на навчання громадян з інших
держав. І сучасний освітній простір вимагає виокремлення головних чинників, які
впливають на рівень навчальних досягнень іноземних студентів. По-перше,
пропедевтичний етап навчання має бути чітко зорієнтований на певну групу вишів; подруге, будучи перехідною ланкою між середньою й вищою школою, навчання повинне
ґрунтуватися, з одного боку, на загальноосвітніх програмах, з іншого, – спрямовуватися
на певний профіль професійної підготовки, яку окремі науковці (Т. Капітонова, Л.
Московкін) справедливо розглядають як початковий рівень професійної освіти. Носій
ніколи не розпочинає оволодіння рідною мовою з вивчення абетки, з читання й письма, зі
свідомої побудови речення, з елементів вивчення граматики, що зазвичай покладено в
основу навчання іноземної мови. Відповідно, курс української мови на пропедевтичному
етапі навчання має свою специфіку щодо мети, змісту, підходів, принципів, методів. Добір
навчального змісту й організація навчання мови повинні здійснюватися на визначених та
прийнятних підходах, які нині тлумачать по-різному: набір взаємопов’язаних передбачень
щодо природи мови й оволодіння нею. З нашого погляду, найбільше відповідає стану
сучасної освіти твердження, що: «основні стратегічні напрями охоплюють усі компоненти
системи навчання: його мету, завдання й зміст, шляхи та способи їх досягнення,
діяльність викладача й студента, технології навчання, критерії ефективності навчального
процесу, систему контролю ».
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
-
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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.
Основною метою навчання української мови як іноземної є комунікативна
складова, яка коригує навчальний процес, що викликає необхідність реалізації
комунікативно-діяльнісного підходу – вивчення мови як засобу спілкування у процесі
взаємопов’язаного та цілеспрямованого вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої
діяльності студентів – аудіювання (слухання – розуміння), читання, говоріння, письма. В
свою чергу, робота над мовною теорією, формування умінь з мови підпорядковується
інтересам розвитку мовлення; передбачає широке застосування інтерактивних методів
навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм
організації навчального процесу. За такого підходу особливого значення набуває
змістовий аспект мовлення, його вплив на партнера в спілкуванні, реалізація всіх
основних функцій спілкування: пізнавальної, цілісно-орієнтаційної, регулятивної й
конвенційної.
Оскільки сьогодні відбувається реформування навчального процесу у закладах
вищої освіти України відповідно до загальноєвропейських вимог до якості освіти то,
безперечно, впровадження сучасних технологій, підходів і методів навчання української
мови як іноземної в навчальний процес сприятиме підвищенню якості її викладання та
вивчення. Викладач на початкових етапах навчання мови іноземних слухачів повинен
усвідомити, що основною метою за таких обставин є оволодіння мовою як засобом
спілкування, унаслідок чого чільне місце в процесі навчання має посісти живе мовлення,
сприятливе мовне середовище та оточення.
У процесі засвоєння мов із розвинутою морфологічною системою, до яких
належить й українська, особливо важлива опора на свідомість. Найбільш
розповсюдженим у методиці навчання мови як іноземної, на разі, є виокремлення таких
методів: прямі, перекладні, свідомо-практичні, комунікативні, граматико-перекладні.
Ставлячи в центр навчального процесу особистість слухача, необхідно враховувати
індивідуалізацію та диференціацію навчання з метою формування його комунікативних
здібностей. Це вимагає групового навчання, варіантності завдань, творчих підходів до
проведення уроків. На допомогу викладачеві прийшли нові підручники, в яких цей
принцип реалізовано. Динамічність й відкритість системи навчання спонукає викладачів
працювати творчо, шукати нові підходи до навчання української мови. Принцип
доступності потрібно послідовно здійснювати у відборі дидактичного матеріалу, щоб
якнайтісніше пов’язати теорію з практикою.
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 й рівень знань студентів.
На нашу думку, поєднання на практиці традиційних та інноваційних
методологічних підходів нададуть можливість викладачам мови покращити
результативність навчального процесу й рівень знань студентів, значно підвищити
ефективність організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Актуальна тенденція
сьогодення – усвідомлення потреби нової гуманістичної парадигми освіти, яка вимагає
створення такого освітнього середовища, в якому поєднуються традиційні й новітні
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освітні технології, спрямовані на оволодіння прийомами професійно-педагогічної
діяльності, формування наукового світогляду й гуманістичних ідеалів, розвиток
моральних якостей, розкриття творчих потенцій особистості, вимагає від нас постійного
оновлення навчальних матеріалів.
Урахування викладачем вищезгаданих загальнодидактичних і специфічних
принципів навчання української мови допоможе йому побудувати цей процес науково й
методично грамотно, сприятиме виробленню у слухачів ґрунтовних знань і вмінь з
української мови, усвідомленню ними вагомості цього предмета не тільки для навчальної
діяльності в межах ЗВО, а й у різних сферах діяльності та повсякденному житті.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Проблема застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у
процесі викладання української мови сьогодні набуває актуальності та важливості.
Формування комунікативної компетентності студентів, їхньої медіакультури, креативності
та ідентичності залишаються стрижневими у наукових колах. Відтак постає необхідність
дослідження й обґрунтування проблеми викладання української мови в умовах
комп'ютерно-орієнтованого середовища, зокрема в умовах отримання, передачі,
зберігання та використання навчальної інформації.
Метою статті є розкриття особливостей застосування інформаційнокомунікаційних технологій на заняттях з української мови.
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Сутність інформаційних технологій знайшла своє відображення у працях таких
науковців як: Т. Коваль, О. Пометун, М. Жалдак,
Л. Пироженко. Про високу
результативність та їхню користь висловлюються В. Заболотний, О. Ісаєва, Я. Булахова
та інші.
Сучасному викладачу-словеснику вже недостатньо мати лише глибокі предметні
знання, володіти практичними уміннями і навичками, а необхідно творчо підходити до
побудови освітнього процесу, використовувати комп'ютерні засоби навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології – це технології організації навчального
процесу з використанням новітніх електронних засобів, зокрема комп’ютерів, що
спрямовані на заохочення та мотивацію студентів до навчання, отримання необхідних
знань і подальшої освіти та самоосвіти [3, с. 39]. Більшість дослідників під ІКТ розуміють
якісно нові можливості в навчанні, під час застосування яких, у студентів розвиваються
комунікаційні, пізнавальні навички, формуються вміння самостійно конструювати свої
знання та орієнтуватися в інформаційному просторі.
Головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою ІКТ на заняттях з мови:
- пізнавальна (отримання необхідної навчальної інформації через інтернетресурси);
- розвивальна (сприяння розвитку логічного мислення, уяви, пам'яті у роботі з
комп'ютерними програмами);
- комунікативна (висловлення власної позиції, своїх думок).
Використання на заняттях української мови сучасних дидактичних технологій,
зокрема інформаційно-комунікаційних, забезпечує підвищення мотивації та пізнавальної
активності студентів, якісного рівня наочності й продуктивності занять, дозволяє
викладачу заощадити час.
Застосування ІКТ на заняттях української мови відбувається в різний спосіб: це
демонстрація відеофайлів, аудіозображень, авторських розробок (презентації Power Point,
Microsoft Publisher, Canva, користування різними інформаційно-пошуковими системами).
Мультимедійні засоби на певну лінгвістичну тему використовуємо на заняттях: під
час мотивації як постановки проблеми перед вивченням матеріалу, під час пояснення
нового матеріалу як ілюстрації, під час закріплення та узагальнення знань студентів,
рідше для контролю знань.
У роботі віддаємо перевагу створенню мультимедійних презентацій, адже
мультимедіа – це сучасна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній
комп'ютерній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію
«Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття взяли участь в акті
запам'ятовування» [2, с. 4].
Студентські презентації, створені на задану тематику
– це свого роду
диференційований, індивідуальний підхід до домашнього завдання, авторське бачення
теми та представлення її аудиторії. Студенти самі стають творцями, ініціаторами ідей,
розвивають свої інтелектуальні здібності, вчаться бути послідовними у відборі
найсуттєвішої інформації з мережі інтернет.
Окрім, презентацій Power Point, Microsoft Publisher, студентами створюються
завдяки програмі Microsoft Word, логічні схеми, структурні таблиці, кросворди. Такі
завдання потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, формують
навички роботи з інформацією, вдосконалюють уміння працювати на комп’ютері.
Одним із видів використання інформаційних технологій на заняттях з української
мови є інформаційний проєкт, спрямований на збирання інформації про мовне явище,
аналіз та узагальнення фактів. Такий вид роботи потребує добре продуманої структури
спонукає до розумно вмотивованої діяльності відповідно до вікових і навчальних
інтересів (наприклад: відшукати у рекламних оголошеннях чи білбордах типові помилки,
45

класифікувати їх, зробити системний аналіз або дібрати з різних лексикографічних
джерел інформацію про особливості вживання синонімів, антонімів, паронімів,
фразеологізмів, доповнити слайди доречними малюнками та текстовим супроводом).
У роботі над такими проєктами студенти виявляють максимальну самостійність у
формуванні мети і завдань, дослідженні та прийнятті рішень, організації особистої
діяльності й взаємодії.
Користування інформаційно-пошуковими системами також відіграє велику роль у
підготовці студентів до занять з української мови.
Для покращення мовних умінь та навичок систематично пропонуємо студентам
звертатися до таких інтернет-ресурсів:
- http://ukrainskamova.com (повна база правил усіх розділів мовознавства,
підручники з української мови для шкільної програми);
- http://ua-mova.livejournal.com (правопис української мови, словники);
- http:/www.vox.com.ua (статті про мову, довідники);
- http://www.mova.info/default.aspx (лінгвістичний портал: електронні підручники);
- http://експрес-уроки О. Авраменка (правильне вживання слів).
Для кращої підготовки до зовнішнього незалежного тестування з української мови:
- http://navsi200.com
- http://zno.osvita.ua
- ranok.interactiv.com
Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, зокрема
мультимедійних презентацій, електронних посібників та підручників, інтернет-ресурсів на
заняттях української мови стимулює діяльність усіх учасників навчального процесу,
суттєво покращує мотивацію студентів до навчання, сприяє розширенню їхнього
кругозору, оволодінню новими знаннями та уміннями.
Нами простежено та доведено, що інформаційні проєкти сприяють розвитку
важливих життєвих навичок, пов'язаних зі спілкуванням, критичним мисленням,
навичками командної роботи. Використання ІКТ на заняттях з української значно
розширює та урізноманітнює освітній процес, сприяє його індивідуалізації та
інтенсифікації.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ТЕСТІВ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Провідні розробники тестових матеріалів з іноземної мови у останній час активно
досліджують питання створення оптимальної моделі діагностичного тесту, зокрема
завдаються питанням: яким з чотирьох відомих форм тестових завдань треба віддати
перевагу, моделюючи структуру мовного тесту для масового контролю та сертифікації
рівня мовної компетенції студентів на певних етапах навчання?
Розглядаючи питання про порівнювальну цінність та продуктивність основних
форм тестових завдань, спробуємо визначити, які з них є пріоритетними для включення у
структуру діагностичного тесту – завдання закритої форми, тести на самостійне
конструювання відповіді, тестові завдання на встановлення співвідношення чи тести та
встановлення логічної послідовності? Як відомо, за структурою тести можуть бути
мономорфними або такими, в яких є декілька форм тестових завдань. На думку багатьох
провідних тестологів та викладачів-практиків, використовування тестів з комбінованою
системою завдань не завжди може бути доречним, тому що часта зміна форм завдань у
межах одного тесту призводить до негативних наслідків: стомлення студентів,
ускладнення результатів обробки результатів теста. З іншого боку, мономорфний тест,
який складається з завдань виключно однієї форми, може теж завдати шкоди: призвести
до зниження продуктивності роботи студентів та мотивації до виконання теста через
монотонність процедури тестування.
Віддаючи перевагу комунікативному методу навчання іноземній мові, погодимось
із тим, що і форми контролю, зокрема тестування, повинні відображати реальну
комунікативну картину оточуючого світу, у якій гармонійно поєднуються різноманітні
форми спілкування. Проілюструємо це ствердження конкретним прикладом. Розмовляючи
по телефону, ми досить часто використовуємо операцію вибору певної інформації, яка
співвідноситься з тестовими завданнями закритої форми на вибір правильної відповіді або
з завданнями на встановлення повного або неповного співвідношення. Крім того, під час
телефонної розмови, певна річ, лунають вільно сконструйовані речення (коли треба
розгорнути у розмові актуальну для нас тему). Також ми співвідносимо одну з однією
різні частини інформації і встановлюємо послідовність подій, суджень або рекомендацій
співбесідника.
У процесі читання тексту також ми використовуємо різні операції: шукаємо
потрібні за контекстом слова, щоб замінити незнайомі, незрозумілі лексеми, намагаємось
запам'ятати всю низку подій для того, щоб дійти до правильного висновку прочитаного,
прогнозуємо розвиток сюжету. Отже, у реальній комунікації ми використовуємо всі дії,
операції, які покладено в основу чотирьох форм тестових завдань. Тому цілком
природньо, що до структури діагностичного мовного тесту як засобу комунікативного
контролю, повинні бути включені у певному співвідношенні всі форми тестових завдань.
Спробою реалізувати це положення на практиці стала розробка комплекту тестів з
української мови як іноземної, призначеного для підготовки іноземних студентів до
циклового тестування на початковому етапі навчання. Розробка цих
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контролюючих матеріалів проходила з урахуванням основних методичних вимог до
конструювання мовних тестів, а саме:
забезпечення валідності теста, його доступності за формою та змістом;
можливість стабільної диференціації найбільш сильних і слабих учасників
тестування;
використання принципу однієї з труднощів та концентричного розміщення
навчального матеріалу;
урахування рецептивного та репродуктивного володіння мовою.
Моделювання тестів за формою тестових завдань проходило з урахуванням
наступних моментів:
- форми пред'явлення стимулу можуть бути наочними чи вербальними; форми
пред'явлення відповіді також можуть бути різноманітними (вербальна, наочна); оцінювання
результатів тестування – об'єктивне, на основі стандартизованих вимог; модальність
стимулу та відповіді – письмова.
При моделюванні структури зазначених тестів нами була використана комбінована
система тестових завдань. Процентне співвідношення різних форм завдань наступне:
завдання закритої форми на вибір правильної відповіді (або відповідей) із серії
запропонованих та завдання на встановлення співвідношення складають 80 % тесту, тести
відкритої форми с запрограмованою відповіддю – 20 %. Апробація даних матеріалів на
заняттях з іноземними студентами-початківцями показала,що таке співвідношення різних
форм завдань у структурі діагностичного тесту забезпечує більш високу надійність та
достовірність результатів тестування порівнювально з традиційними мономорфними
тестами.
Література:
1.Балыхина Т. М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте
русского языка как иностранного). – М.: Рус. яз. Курсы, 2006.

Деркач Г.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки
м. Харків, Україна
e-mail: galina.derkach@nure.ua

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
В наш час вітчизняна освіта виходить на якісно новий рівень, зумовлений не тільки
змінами в суспільно-політичному житті, а й переглядом організаційних та ціннісних
орієнтирів у навчанні. Проблема формування майбутніх фахівців різного профілю набуває
особливого значення. Українська мова сьогодні є не тільки засобом навчання іноземних
громадян, які здобувають вищу освіту в українських вищих навчальних закладах, але і
можливістю в майбутньому створити успішну професійну кар’єру. Тому одним із
пріоритетних завдань вищої школи стає визначення актуальних проблем у викладанні
української мови професійного спрямування та обговорення шляхів їх вирішення.
Вивченню загальних питань теорії навчання мови, проблем сучасної організації і
розвитку вищої освіти, удосконалення методики навчання української мови як іноземної у
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ВНЗ присвячена ціла низка праць
дидактів та лінгводидактів (А. Алексюк,
Ю. Бабанський, З. Бакум, О. Біляєв, А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Голуб, І. Дроздова,
Н. Кічук, А. Коваль, З. Курлянд, Т. Ладиженська, О. Любашенко, В. Мельничайко,
Л. Паламар,
М. Пентилюк,
К. Плиско,
Т. Симоненко,
Т. Сущенко,
І. Хом'як,
О. Хорошковська, Г. Шелехова та ін.). В Україні створено авторські програми, видано
чимало якісних підручників, посібників, словників із української мови професійногоорієнтованого спрямування (автори – Н. Бабич, 3. Бакум, С. Глущик, О. Горошкіна,
Т. Гриценко, М. Зубков, С. Караман, О. Копусь, О. Любашенко, З. Мацюк, В. Михайлюк,
І. Плотницька, Н. Станкевич, В. Тихоша, Я. Чернецький, С. Шевчук та ін.). Цей курс
динамічно розвивається, оновлюється залежно від змісту, мети, завдань, підходів тощо.
Динаміка простежується навіть у назві дисципліни: «Українська мова» – «Ділова
українська мова» – «Українська мова (за професійним спрямуванням)» або «Українська
мова професійного спрямування».
Аналіз методичної літератури, досвід викладання української мови як іноземної на
нефілологічних факультетах дозволив відокремити низку проблем, що потребують
послідовного вирішення.
Однією з таких є проблема оновлення змісту курсу «Українська мова (за
професійним спрямуванням)». Науковці (Л. Барановська, І. Дроздова, Г. Кацавець,
М. Криськів, Л. Лучкіна, О. Любашенко, В. Михайлюк, Г. Онкович, Л. Паламар,
Л. Романова, Т. Рукас, А. Токарська, Н. Тоцька, С. Шевчук, В. Юкало) вивчають
специфіку мови юристів, економістів, аграріїв, біотехнологів, медиків та інших фахівців і
по-різному бачать шляхи вдосконалення їхньої мовленнєвої підготовки. Тобто
актуалізується поняття «професійна мовнокомунікативна компетенція», що розуміється
лінгводидактами як наявність професійно-комунікативних умінь особистості спілкуватися
в типових умовах професійної діяльності, володіти потенціалом професійного дискурсу,
репрезентувати нормативні та доступні для сприйняття навчально-наукові, технічні,
фахові тексти; здатність розв'язувати комунікативні завдання у складних і
непередбачуваних ситуаціях професійного спілкування» [2, с. 218]. Тому оновлений зміст
курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» міг би включати інваріантний та
варіативний складники. Перший покликаний сформувати мовнокомунікативну
компетенцію майбутніх фахівців – систематизовані знання про мову як найвище надбання
цивілізації і про правила мовного спілкування; знання норм сучасної української мови,
розвинуте «чуття мови» – вміння бачити порушення мовних норм у своєму й чужому
мовленні та пояснити причини цих порушень, уміння й навички правильної побудови
зв'язних текстів; вміння користуватися інформаційно-довідковими джерелами для
мовленнєвого самовдосконалення тощо. Викладач має навчити студентів бачити живі,
часом суперечливі процеси в мові, допомогти їм розмежувати рівні культури мовлення,
виховати мовний смак, готовність протистояти суржику, проявам вульгарності,
невиправданим запозиченням тощо. Варіативний складник змісту курсу покликаний
сформувати професійну мовнокомунікативну компетенцію особистості; базові знання
терміносистеми, мовленнєвих стереотипів фаху на різних рівнях мовної системи;
володіння потенціалом професійного дискурсу; професійно-комунікативні вміння і
навички спілкуватися в типових умовах професійної діяльності, сприймати, відтворювати
й продукувати фахові тексти; здатність розв'язувати комунікативні завдання у складних і
непередбачуваних ситуаціях професійного спілкування тощо. Цей зміст формується (або
доповнюється) викладачем, що читає дисципліну, з урахуванням багатьох чинників,
зокрема специфіки фаху, мовного середовища, в якому сформувались та перебувають
студенти-іноземці, рівня їхньої мотивації до вивчення мови, обсягу курсу, матеріальнотехнічних можливостей закладу тощо. Тому дослідження названих аспектів проблеми та
розробка відповідних методичних матеріалів (посібників, глосаріїв, збірників фахових
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текстів, вправ та завдань, методичних рекомендацій для аудиторної, самостійної,
індивідуальної роботи, електронних засобів навчання тощо) є надзвичайно актуальними і
перспективними.
Нагальною проблемою є також створення навчально-методичної бази для
дистанційної форми освіти. Як зазначає О. Брикіна, «дистанційне навчання у вищій школі
має забезпечувати високий рівень інтерактивності навчання, що є одним з основних
показників якості цієї системи. Воно передбачає здобуття освітніх послуг на відстані, в
основному без відвідування навчального закладу, за допомогою нових комп'ютерних і
комунікаційних технологій і є універсальною, синтетичною, інтегральною, гуманістичною
формою навчання, що створює необхідні умови для іноземних студентів і адаптована до
базового рівня знань» [1, с. 36]. Стрімкий розвиток нових засобів комунікації в
середовищі інформаційних технологій зумовив розроблення нового напряму –
комп'ютерної лінгводидактики (В. Бадер, Н. Голуб, М. Бовтенко, Д. Гарцов, А. Манако,
Є. Полат, М. Починкова, Л. Струганець, Г. Шелехова, Ю. Шепетко та ін.). Поява
локальних і глобальних мереж, а також комп'ютерних програм системного, прикладного й
спеціального призначення дозволили виокремити два напрями у системі комп'ютерного
навчання мови: власне комп'ютерного навчання і навчання в мережі. Це зумовило
розроблення спеціальних методик, комп'ютерних програм для студентів-іноземців.
Розробка спецкурсів та спецсемінарів із української мови професійного
спрямування також є важливою проблемою. Такі спецкурси бажано зорієнтувати на фах
майбутніх спеціалістів, застосувавши міжпредметні зв'язки з профільними дисциплінами
(міждисциплінарний підхід).
Серед перспективних ідей можна відокремити інтерактивні форми і методи
проведення занять (зокрема case'study (кейс'стаді), метод аналізу конкретних ситуацій,
ігрове проектування тощо), ефективні засоби навчання (реферати, що мають
міжпредметний характер, виготовлення оригінальних наочних посібників, словників із
фаху тощо), а також варіативність підсумкової атестації, тобто забезпечення права вибору
студентом між науковою роботою, дослідницьким проектом та іспитом.
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КУЛЬТУРА МОВИ ВИКЛАДАЧА
ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Успіхи в навчанні і вихованні студентів визначаються безліччю факторів, кожен з
яких є досить вагомим. Це - методика навчання і виховання, індивідуально-психологічні
особливості здобувачів вищої освіти, рівень їх розвитку.
Основним фактором у навчанні і вихованні здобувачів вищої освіти є особистість
викладача, його наукова, методична та психолого-педагогічна компетентність.
При цьому необхідно зауважити, що особистісно-професійні якості викладача, його
культура незримо вибудовують і образ мови, і стиль педагогічного спілкування, і
культуру його мовної поведінки, що має великий вплив на засвоєння знань, формування
навичок і вмінь студентів, на особистість самого студента.
Навчання - це перш за все спілкування між викладачем і здобувачами вищої освіти
- цілеспрямоване, заздалегідь запроектоване спілкування, в ході якого здійснюється
освіта, виховання і розвиток особистості студента. Поза спілкування неможливе
досягнення мети навчання і виховання.
У сфері освіти спілкування, з одного боку - це засіб пізнання і прилучення до
істини, з іншого боку - це комунікація з приводу соціокультурних цінностей, ідеалів, норм
між усіма учасниками освітнього процесу. Тому, саме комунікативний компонент багато в
чому визначає ефективність навчально-виховного процесу.
Практика педагогічного спілкування у закладах вищої освіти вимагає не просто
інтенсифікації зв'язків в системі «викладач-студент», а й зміни якості цих зв'язків на бік їх
відкритості та інформативності.
Уміння чітко і ясно висловлювати свої думки, говорити грамотно, вміння не тільки
привернути увагу своєю мовою, а й активно впливати на студентів, вміло переконувати їх
у правильності своєї точки зору, коректно дискутувати - це своєрідна характеристика
професіоналізму, риторичної майстерності викладача .
Актуальність даного дослідження полягає в необхідності вивчення та виявлення
складових риторичної культури викладача, її роль у формуванні професійно орієнтованої
особистості в умовах удосконалення системи вищої освіти, в процесі впровадження
нових вимог і стандартів навчання.
У педагогічній професії риторична майстерність є провідною професійною
характеристикою, від якої залежить створення оптимальних міжособистісних і ділових
відносин зі студентами, відсутність конфліктів та особиста задоволеність. Уміння
грамотно здійснювати педагогічне спілкування, адекватно встановлювати, підтримувати
контакт зі студентами і керувати ними є найважливішими професійними компетенціями
педагога.
Риторична майстерність передбачає знання викладачем риторичних норм і правил,
вміння застосовувати їх в процесі мовної взаємодії, через яку й відбувається реалізація
мети навчання і виховання студентів. Її основними складовими є вміння проектувати,
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усвідомлювати, планувати і креативно створювати ситуацію педагогічного спілкування,
здійснювати риторичну рефлексію.
Разом з тим дослідження в галузі педагогічної риторики і досвід педагогічної
діяльності показують, що значна частина труднощів педагогів обумовлена не стільки
недоліками наукової і методичної підготовки викладачів, оскільки деформацією сфери
професійно-педагогічного спілкування, недостатнім володінням основами педагогічної
комунікації, техніками гуманістичної і партнерської взаємодії.
Метою нашого дослідження було виявлення складових риторичної культури
викладача, які є значущими для студентів технічного закладу вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень наукової літератури, присвяченої питанням ролі
особистості викладача в навчально-виховній роботі вищої школи, показує, що актуальну
проблему професійно-значущих якостей педагога досліджували такі вчені як І.Зімня,
І.Зязюн, І.Подласій, В.Сластенін,Є. Клімов, М.Харламов та ін. Головні думки, що
об'єднують різні точки зору на риторику цих досліджень полягає в тому, що викладач ЗВО
- це особистість, яка за змістом своєї професійної діяльності повинна мати сукупність
універсальних якостей: бути вченим, педагогом-практиком, вихователем, психологом,
забезпечувати органічне поєднання в процесі навчання освітньої, наукової та інноваційної
діяльності, володіти технікою педагогічного спілкування. [2; 4; 5;]
Різні аспекти педагогічної риторики, формування риторичної майстерності
розглядаються в роботах Ф.Бацевича, М.Голубєва, І.Зязюна, Л.Мацько, Г.Сагач та ін. В
той же час проблема риторизації педагогічного процесу в навчальних закладах ще не
отримала повного науково-методичного обrрунтування. Зауважимо, що в наукових
роботах з педагогічної риторики найбільш дослідженою є проблема формування
риторичної культури педагога. Проблема ж формування риторичної майстерності
педагогів вищої школи не отримала достатнього висвітлення в наукових дослідженнях. [2,
4]
Метою статті є визначення суті поняття «риторична майстерність» як базового
компонента професійно-педагогічної компетентності викладача вищої школи та
визначення шляхів його формування.
На основі вивчення психолого-педагогічної літератури можна виділити такі вміння
та навички, що становлять риторичну майстерність викладача [1; 3; 5] :
перша група умінь - комунікативні або мовні – це уміння ясно і чітко
викладати свої думки, вміння переконувати, аргументувати, вибудовувати доказ,
вміння виносити судження, аналізувати висловлювання, говорити логічно,
дохідливо, захоплююче;
друга група умінь – перцептивні – це вміння сприймати зовнішні
ознаки студента, співвідносити їх з його особистісними характеристиками,
інтерпретувати та прогнозувати на цій підставі поведінку студента; вміння слухати
і чути (правильно інтерпретувати інформацію, в тому числі й невербальну,
розуміти підтексти та т.і.), вміння зрозуміти почуття і настрій студентів
(дотримання такту, здатність до емпатії), вміння аналізувати (здатність до
рефлексії);
третя група умінь – уміння взаємодіяти в процесі спілкування
(інтерактивні) - це вміння організовувати спілкування, проводити бесіду,
обговорення, вести дискусію, вміння ставити запитання, повести за собою, вміння
спілкуватися в конфліктних ситуаціях, вміння керувати своєю поведінкою в
спілкуванні.
Одним з факторів, що становлять основу мовної майстерності педагога, є культура
мови.
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Мовна культура в сучасному розумінні - це галузь лінгвістики і риторики, яка
вивчає усвідомлену мовну діяльність, норми мовної поведінки, які забезпечують
результативність та діяльність як цілеспрямовану і доцільну, а також етично коректну
норму. [3].
На думку Введенської Л.А. під культурою мови розуміється «володіння нормами
літературної мови в її усній і письмовій формах, при яких здійснюються вибір і
організація мовних засобів, що дозволяють в певній ситуації спілкування забезпечити
необхідний ефект в досягненні поставлених завдань комунікації».
До основних складових компонентів культури мовлення Введенська Л.А.
відносить:
– нормативні, що передбачають дотримання норм літературної мови;
– комунікативні, які передбачають вибір необхідних мовних засобів;
– етичні, які демонстрували би знання і застосування правил мовної поведінки в
конкретних ситуаціях спілкування. [1]
Культура мови викладача не може розглядатися як якась константа, вона повинна
вдосконалюватися з року в рік. Необхідно виділити основні фактори, які мають
безпосередній вплив на мовну свідомість студента, виховуючи естетичні уподобання,
формуючи загальну і професійну культуру. Почуття слова, точність терміна - це
необхідна складова риторичного мистецтва лектора. [4]
Виклад основного матеріалу, обrрунтування результатів.
Актуальність проблеми культури мови, як складової риторичної майстерності,
підтверджують результати багаторічних спостережень і опитувань, проведених серед
студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури. Так,
складаючи професіограму викладача, студенти особливо виділяють таку характеристику
як риторична майстерність, визначаючи її як основоположну.
Анкетування, проведене серед студентів, що навчаються в магістратурі нашого
університету, дозволяє сконцентрувати увагу на певних питаннях риторичної і культурномовної грамотності викладачів різних дисциплін.
Перш за все студенти звертають увагу на етичний компонент культури мовлення
викладача. 55% опитаних студентів відзначають недотримання норм мовного етикету.
Конкретизуючи, студенти звертають увагу на використання при звернення до них форми
«ти». Можливо викладач звертаючись на «ти» демонструє своє демократичне, дружнє,
довірливе ставлення. Студентами ж це сприймається як знак зневажливого ставлення,
прояви неповаги до їх особистості. Нерідкі випадки вживання викладачами невтішних
епітетів і визначень на адресу студентів. Засуджується розмова на «підвищених тонах»,
неповажне і зневажливе ставлення до студента.
Приниження людської гідності, зарозумілість, грубість, упередженість,
невитриманість - це далеко не повний перелік тих якостей, які викликають студентське
неприйняття викладача. Недолік або взагалі відсутність зацікавленості і поваги до особи
студента, нерозуміння його вікових та індивідуально-психологічних особливостей
формують негативне ставлення студента до викладача, і як наслідок негативне ставлення
до досліджуваного предмета.
30% опитаних студентів звертають увагу на комунікативний аспект культури мови
викладача. Перш за все відзначається незрозумілість мови і неточність мови: вживання
слів у невластивому їм значенні; не усунена контекстом багатозначність, що породжує
двозначність, яка веде до нерозуміння навчального матеріалу. Вживання слів «бур'янів»
веде до виникнення комунікативного фонетичного бар'єру. Досить часто, на думку
студентів, мова викладача буває суха, монотонна, невиразна, перевантажена логічними
наголосами, так як все в ній педагогу здається важливим; в ній відсутнє чітке смислове
угруповання навколо логічних центрів. Довільні паузи, обумовлені не логікою змісту, а
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просто невмінням правильно розподілити дихання, відсутність інтонаційної зв'язку між
окремими частинами фрази заважають сприймати сенс усного міркування.
7% опитаних студентів відзначають недотримання норм літературної мови:
орфоепічні спотворення в термінах, іменах і прізвищах відомих людей.
Все вищесказане дає можливість говорити про необхідність формування
риторичної культури викладача. Побудова ефективного мовного висловлювання,
встановлення і підтримка комунікативної рівноваги в аудиторії, створення і підтримка
атмосфери довіри, психологічного комфорту, відкритого і рівноправного співробітництва
є найважливішими складовими риторичної майстерності викладачів закладів вищої освіти.
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FEATURES OF TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE TO
FOREIGN STUDENTS FROM TURKEY
An important prerequisite for ensuring the effectiveness of the educational process of
foreign students is to take into account the peculiarities of their adaptation to the socio-cultural
environment in Ukraine. Beginning to study at a Ukrainian higher education institution is
associated with a number of problems, as a foreign student must not only learn to effectively
organize their educational activities in an educational institution, but also go through a complex
process of adaptation in a new socio-cultural environment. to acquire skills of intercultural
communication. The experience of teaching English in the audience of students from Turkey
confirmed a number of advantages and difficulties in developing a style of teaching and its
implementation.
Among the difficulties are:
• Language barrier, as the group includes students with different levels of English
proficiency.
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• Lack of an intermediary language. In the educational situation, teachers do not speak the
native language of foreign students, and students, in turn, do not speak Ukrainian or Russian.
• The difference between the organization of the educational process, forms and methods
of teaching in the Ukrainian free economic zone and the corresponding elements of education in
the higher school of the student's native country.
• Lack of independent work skills and unwillingness to do homework.
• Lack of motivation in case of lack of interest in the subject.
• Religious and social national features, celebrations of major state and religious holidays.
• Difficult and rather long period of adaptation to the natural and climatic conditions of
Ukraine.
The process of adaptation to an unusual social and cultural environment continues
throughout the period of study and its success depends on the individual characteristics and
character of the student, and on the professional and human qualities of the teacher [1, p. 102107].
Since the knowledge of English in such a group is not uniform and, as a rule, is only a
basic level, this also causes certain difficulties during the educational process for a teacher whose
competence does not include the knowledge of the students' mother tongue, Turkish in
particular. In the absence of an intermediary language in such a situation, as one of the options at
the initial stage of teaching English, it is possible to organize indirect English-Turkish
communication between the students of the group and the teacher according to the scheme:
Teacher - student-recipient - students of the group [3, p. 155-156]. The recipient, as a rule, is the
student who speaks English better than others in the group and can be an intermediary between
the teacher and other students when explaining difficult grammatical or lexical material.
When teaching students from Turkey, other difficulties arise at the phonetic and lexical
levels. At the phonetic level, it is necessary to develop articulation skills, because the acoustic
sound of the Turkish language (tempo, rhythm, intonation, etc.) differs significantly from
English and Ukrainian. The articulation apparatus of students at this level is not yet sufficiently
adapted for the production of sounds in the English language, often students automatically
transfer the pronunciation skills of certain sounds from their native language to English, which
leads not only to the appearance of an accent in speech, but also to errors at the content level [2].
For example, students from Turkey find it difficult to pronounce loud open and labialized
sounds of the English language due to the presence of umlauted vowels in the native: [a] - [ä] [e]
- [ë] [u] - [ü] [o] - [ö]. The sounds [θ] and [ð] are also quite difficult for pronunciation, students
from Turkey, as a rule, produce them as [t] and [d], respectively. Such substantiation of sounds
significantly complicates the process of mastering speech material. The sound [g], denoted by
the letter g of the Latin alphabet, is also difficult for pronunciation, especially if this letter is used
in the middle of a word. In this case, the sound [g] is either not pronounced at all, or is
substantiated by the lighter sound [h].
These sounds require increased attention from the teacher and special training in a variety
of exercises, especially in those where there is a contrast with the corresponding sounds of the
native language. At the lexical level, certain difficulties occur in the interpretation of English
lexical units and the peculiarities of their use in the language. At the initial stage of training, it is
appropriate to use dictionaries, electronic media and the Internet for the sake of leveling
language misunderstandings between the teacher and students. For a more comfortable and highquality mastering of the English language at the initial stage, the use of the method of a
communicative approach and interactive learning, which create conditions close to the real
process of communication [3, p. 158-160]. Modern communicative methodology offers
widespread introduction into the educational process of active non-standard methods and forms
of work for a better conscious assimilation of the material.
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Practical experience proves that the use of individual, pair, group and team forms of work
is quite effective for the development of communication skills of students of different ethnic
groups.
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PACULARITIES OF RAISING SRUDENT’S MOTIVATION WHILE
TEACHING ENGLISH ONLINE
Many factors influence the student's motivation to learn, in particular: interest,
perception, desire, self-confidence, self-esteem, patience and complacency. Research shows that
motivated students are more likely to engage in challenging activities, actively engage in the
learning process, and demonstrate increased efficiency, perseverance, and creativity.
Before deciding on the main ways to increase motivation for learning English, we will
define the concept of «motivation». R. A. Hotlib believes that motivation is the driving force that
encourages a person to successfully learn a foreign language [2].
Motivation plays an extremely important role in learning. It helps to intensify the
behavior of the individual, to acquire knowledge, to direct the activities of students to specific
goals, to develop socially important abilities and qualities, to improve efficiency and to form a
sense of discipline. Motivation is widely recognized by researchers as one of the main factors
influencing the pace and success of the process of learning foreign languages. Another important
factor is the formation of a stable motivation for educational and cognitive activities, which
should be maintained throughout the educational process. The teacher should stimulate selfcontrol, also encourage and develop various means of productive cooperation.
Researchers from the United States have determined that the teacher also needs to make
an effort to develop and increase the motivation to use distance learning technologies. Among
the main steps that a teacher of a higher educational institution should take to increase
motivation to use distance learning technologies are: giving vivid examples, introducing
interesting forms of work, developing materials that are visually attractive to motivate students
(using illustrations, interesting questions, etc.), applying skills development mechanisms,
establishing collaborative work, etc.
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Ukrainian researchers confirm that it is possible to increase the internal motivation to
learn foreign languages by selecting interesting educational material, using unusual teaching
methods, attracting students to active activities in the classroom, inviting native speakers to
participate, making the educational process emotional (using emotionally-colored educational
material, humor in class, etc.); rely on the life experience of students, give examples from life,
use authentic materials (creating a situation close to a real foreign language atmosphere, as a
condition for the development of internal motivation); to include materials in various formats
(text, video, audio) in order to meet the needs of students, they are inclined to perceive new
information from different channels; use incentives, for example, additional points for all
completed tasks on time; carefully plan and organize classes, minimize the risk of technical
malfunctions.
L. Skuratovsky has a similar opinion about motivational elements, he considers
motivations through the prism of emotions. He believes that the power of need is manifested
through a certain emotional experience. Since the motive has an emotional component, and
emotion can be the same motive. This is the manifestation of their relationship [4].
Human behavior is based on emotions, they activate and organize the perception,
thinking and aspiration of a person. Emotions directly affect perceptual processes, filter the
information that a person receives with the help of the senses, actively intervene in the process of
its subsequent processing, and have a close relationship with the motivation for learning.
Warm-up activity meets all these requirements, namely, it affects the emotional-volitional
sphere, attracts before the lesson and increases motivation for learning.
As K. Hiria notes, warm-ups are a skillfully organized beginning of a lesson (usually no
more than 5 minutes), which is able to introduce students to a foreign language atmosphere and
give students a positive attitude for the entire further lesson [3].
For the warm-up to be successful, it should have the following conditions:
1) Be interesting. An interesting warm-up can interest students, arouse positive emotions
that will affect motivation.
2) Based on the topic. The warm-up should be based on the goals of the lesson.
3) Focus on students. The warm-up should be for their age group, level of language.
4) Be short. Teacher should always set a time limit, warm-up tasks should take no more
than 5 minutes.
5) Be «authentic». The warm-up should not be detached from reality. It will be better if
the warm-up will simulates life situations and what we do every day.
According to Z. Jun, motivation for learning is influenced by the learners’ interest in the
class activities and they help to learn more and be engaged in learning. So, the warm up activity
used to motivate students should be interesting and aimed at involving students to participate
actively in learning process. In the preparation stage, a warm up exercise can act as an important
factor to arouse students’ interest to motivate them.
Unlike distance learning, full-time education provides an interesting educational process
that includes the needs of students for active communication, work in groups and separately in a
team. Therefore, teachers are faced with the challenge of how to adapt warm-ups in an online
environment.
Online teaching opens the door for using as many multimedia tools as possible in the
educational process. As A. Bespartochna notes [1], the use of multimedia in the educational
process contributes to: increasing the motivation of students to learn; intensification of the
learning process; student personality development; development of skills of independent work
with educational material; increasing the effectiveness of training due to its individualization.
Therefore, combining speech exercises with the introduction of multimedia tools help to
achieve maximum success in increasing the motivation for learning.
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ТЕОРЕТИЧНА, ПРАКТИЧНА ТА МЕТОДИЧНА ЦІННІСТЬ
«ПРОЄКТУ СЛОВНИКА БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»
С. БУЛДИ
1. 20-30 роки минулого сторіччя – особливий період в історії вітчизняної
лексикографії. Однією з визначних подій того періоду стало створення в 1930 році
С. Булдою «Проєкту словника будівельної термінології». Зусиллями Інституту
енциклопедичних досліджень НАН України словник було перевидано в серії «Із
словникової спадщини», і він став доступним для дослідників та усіх зацікавлених осіб.
Словник стал першою, значною за обсягом, спробою створення словника термінів
будівництва.
2. У «Проєкті» є авторське «Переднє слово», у якому автор відзначає, що
українська будівельна термінологія має вже довгу історію – від часів будівництва
Софійського собору та Золотих Воріт у Києві та Борисоглібського собору – у Чернігові.
Через відсутність відповідної літератури («У справі будівельній не було ні одного
ґрунтовного твору») ця термінологія, дещо примітивна, як відзначає автор, зберігалася в
усній народній практиці. Її примітивність С.Булда пов’язує з тим, що вона мала
обслуговувати «сільське та панське цивільне й сільськогосподарське будівництво».
Автор цілком слушно вважає, що саме ці народні номінації мають стати основою
сучасної літературної технічної термінології, яка буде відповідати рівню розвитку
сучасного авторові «багатогранного будівництва, такого, як, наприклад, Дніпрельстан».
У післяреволюційні часи, часи бурхливого розвитку термінологій та
термінографічної справи, «в кожного автора чи лектора була своя термінологія, своя
улюблена технічна «мова», яку не завжди розуміли інші. Тому автор ставить питання про
необхідність унормування сучасної будівельної термінології, розуміючи важкість цієї
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справи, оскільки навіть в економічно розвинених країнах цей процес ще не був
завершеним на той час.
5. Як ми бачимо, в «Передньому слові», крім характеристики словника, С.Булда
зупиняється на історії та джерелах питомої будівельної термінології, причинах її
«примітивності» протягом середніх віків та бурхливого розвитку у першій третині ХХ
сторіччя; він обґрунтовує необхідність її професійного унормування .
6. Доступність цього та аналогічних видань з української лексикографічної
спадщини 20–30 рр. ХХ сторіччя дозволяє використовувати їх не лише науковцям, але й у
практиці підготовки фахівців у будівельній галузі, наприклад, на заняттях з української
мови професійного спрямування, та як основу для написання перших студентських
наукових розвідок синхронічного та діахронічного спрямування – рефератів, виступів на
засіданнях лексикографічних кружків, тез та статей на конференції. Оскільки зміст
«Словника…», його структура та джерела описані автром, студентам можна
запропонувати, наприклад порівняти слóвники цього та аналогічних сучасних видань,
проаналізувати «Проект» із точки зору стилістики, принципів складання словникових
статей, обсягів значення базових термінів, їх визначень тощо.
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СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА ЯК СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
(на матеріалі жіночих образів
в романі Патрика Зюскінда «Парфюмер»)
Одним із засобів формування комунікативної компетенції при вивченні нерідної
мови є засвоєння елементів етнокультурного фону, до якого входять елементи мовної та
немовної поведінки людей, знання стереотипів, традицій, звичаїв.
Сприйняття іноземної мови (зокрема німецької) розглядається як засіб входження в
культуру іншого народу, як спосіб пізнання цінностей і пріоритетів носіїв іншої мовної
свідомості. Перш за все, слід виходити з того, що суспільна природа мови є основою
міжкультурної комунікації. Суспільна природа мови надає об׳ективну можливість
залучення іншомовних суб׳єктів для нової для них дійсності за допомогою мови як
комунікативної одиниці за схемою: нова мова – нова культура. У цьому сенсі література
як унікальний феномен впливу на свідомість мовного суб׳єкта відіграє особливу роль.
Література стає не просто інструментом пізнання, а пізнання через прекрасне. За
допомогою свого естетичного потенціалу, вона розбуджує глибокий інтерес до слова як
такого. Емоційно-чуттєвий шлях пізнання мови через літературу виявляється досить
ефективним.
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Використання художніх творів є дієвим засобом для вивчення іноземної мови та
вдосконалення мови. Художній твір є джерелом інформації про національно-культурну
специфіку народу, його культурні традиції і є модель цієї культури. Робота з художнім
текстом сприяє активізації умінь безперекладного читання, формуванню та
вдосконаленню мовлення, розвитку когнітивних потреб студентів, збагачуючи їх
культурною та країнознавчою інформацією, підвищенню мовної культури, розвитку та
вдосконаленню мовних навичок та умінь.
Художній текст відображає особливий спосіб бачення світу автором і володіє
унікальною функцією естетичного впливу на читача. Ця функція є головною
детермінантою своєрідних проявів категорій тексту.
У студента, вивчаючого іноземну мову, зацікавленість виникає лише тоді, коли він
розуміє зв׳язок слова й образу в художньому творі. Для більш глибокого вивчення мови й
осягнення культури її носіїв серйозну увагу має бути приділено емоційно-пізнавальній
функції навчання – підбору і аналізу образів художньої літератури.
Роман Патріка Зюскінда (Patrick Süskind) «Парфумер» – “Das Parfum. Die
Geschichte eines Mörderes” справив своєрідний літературний фурор і ажіотаж. Навіть
сьогодні «Парфумер» вважається "фантомом" сучасної німецької літератури. Роман є
яскравим прикладом постмодерністського моделювання архетипічних смислів. Після його
публікації» (1985) вийшла ціла серія наукових досліджень та тлумачень твору. Творча
палітра автора оригінальна і актуальна, це те, що викликає інтерес читачів і дослідників в
усьому світі.
Необхідно відзначити той факт, що до створення свого легендарного твору
письменник підійшов ґрунтовно: він почав збирати матеріал для майбутньої книги,
будучи студентом у Мюнхенському університеті, де він з цікавістю та особливою увагою
вивчав середньовічну та сучасну історію. У процесі написання роману він виявив
неабияку силу волі та професіоналізм: об'їхав місця дії майбутнього роману, довгий час
вникав у секрети парфумерії на фірмі Fragonard, та вивчав велику кількість літературних
та культурологічних джерел.
Цей твір, написаний в естетиці постмодернізму, поєднує в собі різні літературні
жанри, у зв'язку з чим допускає прочитання роману як кримінальної історії одного вбивці,
історичного нарису чи роману про генія художника.
За словами літературознавця Гладіліна Н. В. у статті «Інтертекстуальні референції
в романах “Парфумер” П. Зюскінда та “Сестра сну” Р. Шнайдера» цей твір визнано
зразковим постмодерністським гіпертекстом, який цілком складний з мотивів та образів
літератури попередніх епох. У романі виявляються тією чи іншою мірою явні «сліди»
Біблії, Евріпіда, Гете, Новаліса, Клейста, Шаміссо, Гофмана, Бодлера, Гюїсманса,
Лавкрафта, Т. Манна та інших письменників [1;134–138].
Часом дії роману (1738-1767 рр.) автор наголошує на початковому періоді розвитку
сучасної європейської цивілізації. ХVIII століття обрано автором не випадково. Це час
появи матеріалістичної та атеїстичної картини світу, час формування нового ставлення
людини до світу та появи нового соціального типу на арені історії – буржуа. Відповідно це
і період нових художніх рішень. «До німецької літератури увійшло чудовисько ЖанБатіст Гренуй. І стало літературною подією»; – писала німецька критика, відзначаючи
успіх "до тремтіння прекрасного романтичного детектива" Зюскінда [2;3-7].
Аромати як засіб спокуси традиційна тема в історії культури. Сильний вплив
нюхових відчуттів на емоційний настрій знаходить своє відображення в метафорах з
яскраво вираженою семантикою: «Das Parfum war ekelhaft gut»; «das hassenwerte geneale
Duftgemisch». У романі простежується актуалізація у смисловому полі запаху когнітивних
ознак, властивих галузі естетики. Здійснюється проекція з концептуальної сфери "краса",
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в область концепту "запах", семантичне моделювання якого здійснюється лексемами: zart,
fein, erlesen, sublime, raffinirt.
У Парижі, біля смердючої рибної лавки, поруч із Цвинтарем невинних з'являється
на світ Жан-Батист Гренуй. Він починає пізно і важко говорити, але рано виявляє у себе
дар відмінності запахів. Запахи стають його справжньою пристрастю та сенсом життя.
На думку літературознавця Н. Н. Манакової у статті «До проблеми божевільного
генія і влади» образ Жана-Батиста Гренуя є синтез образів Крихітки Цахеса Гофмана,
Квазімодо В. Гюго, Г. Касторпа Т. Манна [3]. Крім позначених персонажів в образі героя
П.Зюскінда виразно просвічує образ іншого твору Гофмана про романтичного генія –
композитора Йоганна Крейслера з темою божевілля і двійництва, що підступає. Справді,
можна знайти подібність Гренуя з іншим літературним героєм – уродцем, дзвонарем
Квазімодо з роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері», підкинутий на паперть
собору. А відразлива зовнішність (кульгавість, безглузда постать, обличчя, спотворене
слідами від сибірки) Гренуя асоціативно пов'язує його вигляд з виглядом Крихтою
Цахесом з Гофмана; при цьому вони схожі і внутрішньо: Крихітка Цахес використовує
свій магічний дар, дарований йому феєю Розабельверде, у владі над людьми, а Гренуй
використовує свій дар створення запахів. Зрештою обидва героя набувають жахливої
влади над людьми, і ганебно закінчують своє життя (крихта Цахес у горщику з
нечистотами, Гренуя розтерзали бродяги в шаленому пориві «кохання» від його
нелюдського аромату).
Він створював свою Імперію зла, Імперію запахів, пестуючи свою ненависть,
злість, огиду до світу та до людей. Ніхто не здогадується, що Гренуй — унікум, людина,
яка має найгостріший нюх, який може вловлювати навіть запахи, яким немає назви.
Гренуй використовує свій дар не на благо людям, він лише егоїстично поглинає Красу,
зжирає без залишку, закриває її у схованки своєї утробної геніальності. "Геній і
лиходійство" зливаються воєдино. Шалений парфумер хоче завоювати авторитет у колі
натовпу у людей, створивши божественний ідеальний аромат, зовсім нелюдськими
методами – вбивствами ні в чому невинних жертв – молодих дівчат. Гренуй одержимий
шаленою мрією – створити запах людей, яких люблять. Він робить 24 вбивства, хтиво
відбираючи у своїх жертв аромат для задоволення своїх егоїстичних амбіцій, стаючи
всемогутнім.
Жертвами Гренуя стають дівчата, які досягли статевого дозрівання, але не
вступили у доросле життя – незаймані дівчата віком 14 років. Ольфакторний образ цих
дівчат у свідомості головного героя збігається з візуальним, сприймається як
найпривабливіший.
Ольфакторна аура незайманих дівчат завжди була надзвичайно чарівною, і
використання штучних ароматів могло б зіпсувати цей спокусливий образ. Але така
ольфакторна домінанта, яка властива юній дівчині, виявляється не довговічним і
тимчасовим явищем. З початком сексуального життя настає новий етап, який, зрештою,
призводить до зміни ольфакторної складової жіночого образу. Це прояснює той страх,
який відчуває Жан-Батіст Гренуй – герой роману. Він боїться, що не встигне на момент
«дозрівання» дорогоцінного аромату Лаури.
У художньому контексті роману краса як поняття, що належить насамперед
зоровому сприйняттю, і запах як феномен нюху стають тотожними один одному. В
результаті відбувається переосмислення краси як ольфакторний феномен. Нам здається
значним свідоме протиставлення у романі двох персонажів: мадам Гайар і Гренуя. Перша,
внаслідок травми, отриманої в дитинстві, втратила нюх, а разом з ним і здатність
відчувати емоції. Гренуль, навпаки, наділений феноменальним нюхом, що сам не має
запаху, не здатний ні в кому викликати емоційний відгук. Таким чином, присвоєння їм
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чужих запахів – це спроба проникнення за допомогою ароматів у чужий світ емоцій та
маніпулювання ним.
Разом з уявленням про надзвичайно привабливу силу аромату юної незайманої
дівчини існувало переконання і в тому, що найбільшою сексуальною привабливістю серед
представниць жіночої статі мають рудоволосі. Їх аромат, чарівний та спокусливий, є
результатом порушення ольфакторного балансу. В результаті рудоволосі дівчата здатні
виділяти цей аромат постійно. Ці уявлення знайшли заломлення у художній реальності
твора Зюскінда у вигляді двох жіночих образів: рудоволосої дівчини з вулиці де Маре та
рудоволосої Лаури Ріші. Ольфакторний образ дівчини з вулиці де Маре накладається на
образ Лаури Ріші та виявляє практично повну ідентичність. Аромат Лаури стає головною
нотою в парфумерній композиції, яка була створена Гренуєм із запахів 25 дівчат. Так у
творі обігрується стародавній стереотип про унікальний статус рудого кольору волосся в
ієрархії сексуальної привабливості жіночої статі. Апофеозом роману стає оргія на площі,
де мали страчувати Гренуя. У цій сцені об'єднані три метаморфічні паралелі: запах –
краса; запах – сексуальність; запах – емоції. Вони міцно пов'язані один з одним у
концептуальному просторі твору. Створений Гренуєм надлюдський аромат люди не
можуть сприймати як нюховий образ. Він впливає підсвідомість і призводить до
радикальних змін емоційного настрою. У цьому творі як базисний виступає концепт
«запах», що перетинається з концептом «краса», у взаємодії із сексуальною сферою, що
відбувається на рівні підсвідомості. Раптом ненависть і зневага до вбивці змінюються
припливом любові до нього. При цьому інтенсивність почуття любові та обожнювання
непідвладні контролю розуму. Вплив аромату при цьому переживається на рівні зорових
образів, а не нюхових рецепторів. Аромат перетворює візуальний простір. Головний герой
постає в ньому істотою, яка має зовнішню привабливість для кожного.
Гренуй не народився вбивцею. На злочин його штовхнула одержимість
божественним ароматом, який відчув від дівчини з вулиці Маре. Цей злочин Гренуй
чинить майже несвідомо; він йшов по запаху, наче проти волі. Гренуй зрозумів, що якщо
не опанує цей аромат, його життя втратить сенс. Аромат дівчини з вулиці Маре став
компасом майбутнього життя Гренуя. Він мріє створити досконалі духи, які
викликатимуть загальне захоплення. І він знає, якими мають бути ці духи. Саме такий
аромат виходив від дівчини, що йшла вулицею Маре. Гренуй почув цей аромат із іншого
берега річки. То справді був аромат краси. У цьому запаху Жан-Батіст знайшов точку
опори свого внутрішнього світу. Він убив дівчину і винюхав її до дна, увібрав її аромат.
Це вбивство було викликане пристрастю до чудового аромату. З безлічі індивідуальних
людських запахів, головного героя роману, який сприймає світ як ольфакторний образ,
цікавлять лише аромати, здатні викликати любов оточуючих.
У своєму романі П. Зюскінд намагається довести, що геній та лиходійство –
сумісні. Сила генія може бути руйнівною чи творчою, залежно від того, що його
супроводжує – кохання чи ненависть. Гренуя ж із дитинства супроводжувала ненависть.
Уявлення про індивідуальну ольфакторну ауру у творчій свідомості письменника
трансформується в уявлення про запах як про ефемерну субстанцію, яка властива
кожному окремо та людству в цілому. Ця субстанція пов'язує людей воєдино лише на
рівні підсвідомості.
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РОЗВИТОК ГОВОРІННЯ В УМОВАХ ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ
Сучасні реалії вносять корективи в різні сфери життя, процес освіти не є
виключенням. Тимчасовий повний перехід на дистанційну освіту вимагає застосування
ресурсів Інтернету, інтерактивних систем, платформ, а також деяку корекцію елементів
методик, направлених на рівномірний розвиток мовних і мовленнєвих компетенцій. Без
сумніву дистанційне навчання є більш зручним і значно дешевшим, ніж традиційний вид
навчання, завдяки використанню навчального Інтернет простору, полегшеному
коригуванню електронних навчальних матеріалів, мультидоступу до них і т. ін. Однак на
цьому тлі виникає низка питань методологічного та організаційного характеру.
Актуальність дослідження обумовлена малою кількістю методичних і
методологічних досліджень за цією темою.
Проблема дослідження. Особливості формування вмінь і навичок студентів
відносно такої мовленнєвої компетенції, як говоріння в умовах он-лайн навчання.
Аналіз досліджень і публікацій. В сучасному світі термін «дистанційне навчання»
виник завдяки потребам суспільства та за короткий період часу об’єднав всі переваги
використання сучасних технологій у навчальному процесі, а саме використання
соціальних мереж спілкування та мультимедійних засобів разом із традиційними
методами.
Існує безліч підходів та тлумачень терміну «дистанційне навчання». Наприклад, за
«Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні» від 20.12.2000 р. «дистанційне
навчання – сукупність технологій, які доставляють студентам, або будь-яким особам, які
навчаються, основний обсяг матеріалу та забезпечують інтерактивну взаємодію студентів
і викладачів під час навчального процесу, методом надання студентам працювати
самостійно» [3].
Автор монографії «Теорія і методика інформатизації освіти», І. В. Роберт визначає
термін «дистанційне навчання» як процес інтерактивної взаємодії між студентом,
викладачем та інтерактивним джерелом інформаційного ресурсу, під час якого
відбувається передавання знань, формування вмінь і навичок, що здійснюється в умовах
реалізації ІКТ [4].
Однак слід виокремити декілька значень терміну «дистанційне навчання» із
словників. Наприклад, відповідно до Українського педагогічного словника, «дистанційне
навчання — форма навчання, коли спілкування між викладачем і студентом або вчителем
і учнем відбувається за допомогою листування, магнітофонних, аудіо- та відеокасет,
комп’ютерних мереж, кабельного та супутникового телебачення, телефону чи телефаксу
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тощо» [6]. Також розглянемо пояснення цього терміну в англомовному словнику
педагогічних термінів: “ distance learning - taking classes in locations other than the classroom
or places where teachers present the lessons. Distance learning uses various forms of technology,
especially television and computers, to provide educational materials and experiences to
students” [5].
Дослідження організації середовища дистанційного навчання проводили
Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков, О. П. Пінчук, А. Ф. Манако, О. І. Вольневич, В. О. Царенко,
П. С. Ухань, І. В. Мушка. Вивчення питань розвитку вмінь та навичок говоріння
здебільшого розроблена у наукових працях С. Ю. Ніколаєва, І. В. Холод, І. Ю. Гусленко.
Мета і завдання. Проаналізувати різни елементи сучасного он-лайн навчання, як з
боку технологій, так і з боку методико-дидактичного оснащення занять. Така мета
припускає вирішення наступних завдань: вивчення методологічного інструментарію та
лінгводидактичних засобів, що сприяють розвитку компетенції говоріння на заняттях з
іноземної мови в умовах дистанційної освіти. Дослідити преваги різних он-лайн засобів.
Говоріння – це активний, продуктивний вид мовленнєвої діяльності, який
забезпечує усне спілкування іноземною мовою в двох формах (діалогічній та
монологічній) і ґрунтується на механізмах формування і формулювання думки. [1, c.328].
Говоріння спрямоване до однієї особи або до необмеженої кількості осіб. Як і будь-яка
інша діяльність, акт говоріння завжди має певну мету, мотив, в основі якого лежить
потреба; предмет говоріння — думки того, хто говорить; продукт говоріння —
висловлювання (діалог або монолог) і результат говоріння - реакція (вербальна або
невербальна) на висловлювання.
Говоріння характеризується такими основними ознаками:
 вмотивованість (внутрішня потреба у спілкуванні);
 активність (зовнішня і внутрішня);
 цілеспрямованість (підпорядкованість практичній меті);
 ситуативність (співвіднесеність змісту та мовного оформлення висловлювання з
умовами спілкування);
 евристичність (спонтанність, непередбачуваність мовленнєвих дій, їх залежність від
ситуації);
 темп.
У реальному мовному спілкуванні наявні таки види мовлення як підготовлене
мовлення та непідготовлене мовлення.
Підготовлене мовлення – це доповідь, лекція, виступ, який готується заздалегідь.
Його слід розглядати як засіб навчання, як перехідний етап до непідготовленого мовлення.
Воно неоднорідне по ступеню розумової активності учнів, яка потрібна для її породження.
Це може бути чисто мнемічна вправа (студенти відтворюють готовий текст) або мовлення,
побудоване на матеріалі готового тексту з певними змінами (переказ від іншої особи,
виділення яких-небудь фактів, що відповідають комунікативному завданню). Нарешті, це
може бути власний витвір студента на задану тему. В цьому випадку його мовнорозумові
зусилля максимальні: він самостійно організує і смисловий, і мовний аспекти тексту, а
потім запам’ятовує його. При навчанні цю градацію вправ по труднощам слід враховувати
і поступово переводити студентів від переказу готових текстів до створення власних
висловлювань. Отже, вправляючись у підготовленому мовленні, студенти зміцнюють свої
автоматизми мовлення, удосконалюють логічну стрункість мовлення.
Непідготовлене мовлення охоплює значно ширше коло ситуацій спілкування, тому
цілком справедливо, що програма вимагає розвитку саме непідготовленого мовлення. При
непідготовленому іншомовному мовленні
студенти стикаються відразу із двома
труднощами: по-перше, необхідно логічно будувати висловлювання, тобто забезпечувати
його смисловий аспект, що пов’язано із складними мовно-розумовими операціями, по64

друге, він повинен правильно оформляти висловлювання мовними знаками. Долати ці
труднощі можна за допомогою вправ у підготовленому мовленні, а потів переходити до
вправ у непідготовленому мовленні.
На занятті мовленнєві задачі можуть виникати самі собою, як при реальному
спілкуванні. Їх також може підказувати й викладач. Згідно з цим мовленнєві ситуації на
уроці іноземної мови можна поділити на природні і штучні, або, за термінологією
В.Л.Скалкіна, навчальні. [2, c.142]
Природні мовленнєві ситуації пов’язані з організацією учбового процесу,
мовленнєвий стимул тут природний і реальними є обставини, що склались в класі,
взаємовідношення між учителем та учнями, учнями між собою.
Монолог – це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії
організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї особи.
Монологічне мовлення виконує декілька комунікативних функцій, пов’язаних з метою
висловлювання (інформативну, впливову, експресивну, розважальну, ритуально-культову
тощо). Кожна з цих функцій має свої особливі мовні засоби вираження думки.
Монологічному мовленню властиві такі риси: зв’язність, тематичність, контекстуальність,
безперервність, послідовність та логічність. [7, c.125]
У методиці навчання іноземних мов виділяють три етапи формування
монологічних умінь.
 завдання першого етапу полягає в тому, щоб навчити об'єднувати фрази в одну
понадфразову єдність;
 на другому етапі студенти вчаться самостійно будувати висловлювання
понадфразового рівня. Навчання монологічного мовлення на цьому етапі
здійснюється за допомогою різних опор, зображальних, вербальних, комбінованих;
 головне завдання третього етапу – навчити створювати монологічні висловлювання
текстового рівня різних функціонально-смислових типів мовлення в такому обсязі,
який передбачено вимогами для даного рівня.
При навчанні діалогічному мовленню, необхідно, щоб студенти усвідомили те, що
діалог є сполученням різноманітних реплік, які часто складаються з еліптичних
конструкцій, коротких відповідей на запитання. Особливістю діалогу є наявність у ньому
мовних кліше, які самі по собі не несуть ніякої інформації, а використовуються для
заповнення пауз. Типовим явищем діалогічного мовлення є скорочені форми слів тощо.
Навчання діалогічного мовлення, як правило, починається з презентації готового
діалогу-зразка, який є опорою того діалогу, який треба почути від студентіві. Робота над
діалогом складається з таких етапів: прослухування, імітація, відтворення, вичленніння
структурно-логічної схеми (зі зберіганням мовних кліше), створення своїх діалогів. [8,
c.158]
Бажано привчити студентів до роботи в парах змінного складу, коли їхні
співрозмовники постійно міняються. По-перше, це створює ефект новизни в спілкуванні,
підвищує комунікативну мотивацію, розвиває комунікативні якості, цікавість, а також
покращує атмосферу в колективі. По-друге, об’єднуючи пари сильний-слабкий, викладач
організує не лише їхнє спілкування, а й взаємодопомогу, що дуже важливо для організації
процесу навчання.
Групова бесіда має характерні ознаки як діалогічного, так і монологічного
мовлення. Висловлювання окремих осіб пов’язані в ній за правилами побудови діалогу.
Тут вживаються характерні для діалогу мовні кліше і різні типи діалогічних єдностей.
Водночас висловлювання співрозмовників можуть бути настільки розгорнутими, що їх
слід розглядати як монологічне мовлення з усіма притаманними йому рисами.
Групова бесіда – це найбільш вмотивована форма спілкування на уроці, оскільки
тут учні висловлюють свої думки, своє відношення до того чи іншого питання.
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Цей тип вправ вимагає
певного рівня інтелектуального розвитку, досить
розвиненої уваги, вміння вчасно вступити в розмову, логічно включити своє
висловлювання в загальний контекст бесіди.
Враховуючи сказане можна зробити висновок, що говоріня – це складний та
необхідний етап у вивченні іноземної мови, який потребує багатьох зусиль від студентів,
і обізнаності та ретельної підготовки від викладача.
Висновки. В процесі дослідження було описано систему інструментів і методів стосовно
вивчення іноземної мови, а також. етапи навчання говорінню. Завдяки цьому можна
узагальнити деякі елементи дидактичної бази.
Знаючи етапи підготовки для різних видів спілкування, а також його спрямованість
– ситуативну чи комунікативну, можна використовувати різноманітні методи та вправи
для досягнення вільного спілкування. Саме включаючи деякі аспекти психологічного
розвитку, особистісні знання певного студента та комунікативну ситуацію можлива ціле
орієнтована допомога під час навчання. Що дає впевненість у своїх діях та приносить
більше задоволення від отриманого результату.
Розкрито, що за допомогою найсучасніших інструментів для синхронного та
асинхронного зв'язку система дистанційного навчання зможе працювати у постійному
нормальному ритмі. Таким чином, дистанційний навчальний процес здійснюється за
допомогою комбінації синхронних і асинхронних інструментів, зберігає при цьому
гнучкість і зручність, і розширює якість і ефективність обох способів зв'язку. Саме
застосування й поєднання традиційних знань і сучасних технологій, дозволяє реалізувати
успішний курс дистанційного навчання при вивченні іноземної мови.
Подальший розвиток нашого дослідження лежить у сфері лінгводидактичного
опису засобів розвитку аудіальної компетенції.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ФАХОВОЇ МОВИ ДЛЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ:
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ
Викладання української мови як іноземної передбачає навчання фахової мови як
невід’ємний компонент комплексного вивчення української мови іноземцями. Заняття з
фахової мови доповнюють загальний курс української мови, сприяють формуванню й
розвитку практичних умінь й навичок у комунікативному використанні засобів навчальнопрофесійної сфери.
Заняття з української мови як іноземної мають бути спрямовані на вивчення мови
за професійним спрямуванням вже на початковому етапі вивчення мови. Задля досягнення
цієї мети створюються навчальні посібники, що сприяють оволодінню уміннями,
необхідними у подальшому навчанні студентів, отриманні ними обраної спеціальності та
спілкуванні у професійному колі.
Необхідність створення навчальних матеріалів з викладання фахової мови
іноземцям залишається актуальною проблемою на теперішній час.
На кафедрі мовної підготовки 2 підготовчого відділення Навчально-наукового
інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна ведеться робота зі створення навчального посібника з фахової мови для
іноземних студентів-медиків початкового рівня навчання (автори: Комарова В.Л.,
Пушкарьова О.М.). Під час роботи автори урахували накопичений досвід у викладанні
наукового стилю мовлення іноземцям.
Цілями посібника є накопичення певного обсягу лексико -граматичного матеріалу з
метою залучення студентів у сферу спілкування на заняттях з природничих дисциплін,
оволодіння необхідною спеціальною термінологією, формування умінь сприйняття й
передавання наукової інформації з її лінгвістичним оформленням, розвиток навичок в усіх
видах мовленнєвої діяльності задля подальшого системного вивчення фахової мови.
Під час створення даного курсу автори ставили за мету зняття мовних труднощів
граматичного й змістовного характеру на заняттях з природничих дисциплін, розвиток й
удосконалення навичок й умінь у сфері навчально-професійної комунікації. У зв’язку з
цим в основу курсу покладені лексика й конструкції наукового стилю мовлення, що були
відібрані у процесі аналізу навчальних матеріалів з профільних дисциплін.
Створюваний курс розраховано на 120 годин аудиторної роботи впродовж
навчального року, починаючи з 7-го тижня першого семестру. Обсяг й наповнення
посібника дозволяють викладачеві організувати аудиторну й самостійну роботу в
залежності від конкретних умов.
Посібник складається з уроків, що базуються на навчальному матеріалі з хімії,
біології, анатомії, фізіології. Кожен з уроків має визначену тему і лексичне наповнення у
відповідності до неї, наприклад: 1. Хімічні елементи і речовини 2. Біологія й живі
організми 3. Речовини та їхні фізичні властивості 4. Хімічний склад живих організмів 5.
Основні поняття анатомії 6. Тканини, органи, системи органів 7. Скелет і його функції
тощо.
Усі уроки посібника мають однакову структуру з урахуванням лексичних,
граматичних, змістовних труднощів, що наростають. В кожному з уроків містяться
конструкції, що ілюструють функціонування певних мовних явищ: відмінкові моделі,
синонімічні конструкції, морфологічні особливості й відмінності, словотвір тощо.
Система завдань відповідає потребам студентів.
Кожен урок починається з перекладу й семантизації нової лексики, має єдину
загальну тему й складається з мовленнєвих моделей, що презентують граматичні
конструкції; передтекстових завдань; тексту з даної теми та післятекстових вправ.
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Презентація граматичного матеріалу відбувається на вже вивченій лексиці за допомогою
мовних зразків. Виділяється блок лексико-граматичних завдань, що спрямовані на
активізацію нових моделей й нової лексики. Увід лексики й граматики через мовні зразки
(моделі) забезпечує комплексність у поданні мовного матеріалу й його комунікативність.
Кожен подальший урок передбачає включення вже вивчених граматичних конструкцій і
лексики.
Лексико-граматична тема супроводжується завданнями, що спрямовані на розвиток
усіх видів мовленнєвої діяльності.
Передтекстові завдання націлені на зняття фонетичних, лексичних і граматичних
труднощів й передують сприйняттю й розумінню тексту. Ці завдання розраховані на
закріплення запропонованої моделі, її повторювання й відтворювання й мають
здебільшого імітативний характер: прочитати слова; прочитати словосполучення в однині
й множині; написати слова або словосполучення у множині; прочитати речення й
поставити запитання до виділених слів; написати подані у дужках слова у відповідній
формі; скласти словосполучення із іменників і прикметників; утворити словосполучення
із використанням іменників у відповідній формі; вставити однокореневі слова в
необхідній формі.
Післятекстові завдання спрямовані на закріплення змісту уроку й містять різного
роду вправи, що об’єднують новий лексичний і граматичний матеріал, дозволяють
студентам виявити самостійність, а викладачеві – оцінити ступінь опанування студентами
певною лексико-граматичною темою, наприклад: доповнити речення словами за змістом;
замінити дані речення на синонімічні; закінчити речення; дати відповіді на запитання;
передати зміст тексту. Основна мета післятекстових завдань – перевірка розуміння й
активізація вивченого лексичного й граматичного матеріалу.
Знайомство з термінологією, особливостями українського словотвору,
використанням й сполучуваністю різних частин мови надає студентам можливість
надбання навичок розпізнавання й трансформації різноманітних лексичних і граматичних
одиниць і структур.
Створюваний навчальний посібник має сприяти зменшенню труднощів сприйняття
іноземцями уроків з природничих дисциплін й підготувати студентів до вивчення
української мови за професійним спрямуванням у подальшому.
Автори посібника намагалися вирішити завдання лінгвістичного й змістовного
характеру. Наповнення посібника максимально адаптовано до засвоєння студентами, адже
базується на доступному до сприйняття рівні.
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НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
Формування комунікативної компетенції під час викладання української
(російської) мови як іноземної є одним із ключових завдань у рамках компетентнісного
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навчання у виші. До того ж сучасний стан міжнародних зв’язків і розвиток
комунікативних технологій загалом потребують активізації та вдосконалення вмінь
активно брати участь у міжкультурному спілкуванні. Тож навчання мовленнєвої
діяльності розглядається як єдиний взаємопов’язаний проєкт, а аудіювання як її
особливий рецептивний вид займає окреме місце в цьому процесі.
На разі методика викладання аудіювання суттєво відрізняється від так званого
класичного, академічного трактування (О. Лурія, Н. Єлухіна, І. Халеєва, І. Зімняя,
Я. Колкер, Є. Устинова, Н. Гальськова та ін). Нині його розглядають як спосіб
формування соціокультурної, лінгвокраїнознавчої та інформаційної компетенцій, тоді як
раніше вважали лише побічним продуктом говоріння [3, с. 194]. На думку Г. Салащенко,
комунікативна компетенція є здатністю людини організовувати власну мовленнєву та
невербальну поведінку відповідно до завдань спілкування, а тому передбачає наявність
навичок і вмінь адекватного використання мови в конкретній комунікативній ситуації
[5, с 155–156]. Важливо також пам’ятати, що процес співговоріння іноземною мовою – це
не тільки передавання та приймання інформації, але й регулювання взаємин між
партнерами, установлення різного характеру взаємодій, здатності оцінити, проаналізувати
ситуацію спілкування, суб’єктивно оцінити свій комунікативний потенціал та прийняти
необхідне рішення [5, с. 156]. Провідним компонентом названої компетенції можна
назвати мовленнєві вміння, які формуються на основі мовних знань і навичок, а також
лінгвокраїнознавчої обізнаності.
Щодо специфіки аудіювання як діяльності слід зазначити, що вона полягає в його
спрямованості на вирішення певних комунікативних завдань, результатом яких є
адекватне розуміння аудіального повідомлення, що зрештою й сприяє оволодінню
комунікативною компетенцією [1, с. 160]. Сам термін «аудіювання» означає природний
вид мовленнєвої діяльності, що є розумінням мови на слух за умови одноразового її
сприйняття. У загальному плані його можна визначити як аналітико-синтетичний процес
обробки акустичного сигналу, результатом якого є осмислення сприйнятої інформації.
Механізм аудіювання як процес розпізнавання слухових зразків дуже складний і поки що
до кінця не пізнаний. Є припущення, що він є багатоступінчастим відображенням мовного
впливу [6].
Основні труднощі сприйняття мовної форми тексту, що звучить, на думку
Н. Федотової, можуть бути викликані такими причинами: використаний незнайомий
учням лексико-граматичний матеріал, знайомий мовний матеріал не впізнається внаслідок
складності його сприйняття на слух. Експериментально встановлено, що наявність в
аудіотексті незначної кількості незнайомого лексико-граматичного матеріалу не порушує
процес комунікації, проте може вплинути на глибину розуміння. У тексті для аудіювання
вважається допустимим використання від 2 до 5 % незнайомих слів, які не
перешкоджають розумінню загального змісту повідомлення (вони не повинні бути
ключовими). Крім того, бажано, щоб незнайомі слова рівномірно розподілялися текстом
(окреслена вимога стосується насамперед озвучених письмових повідомлень). Труднощі ж
сприйняття на слух відомого матеріалу обумовлені такими лексичними та граматичними
явищами, як омонімія, полісемія, негативний інтерферальний вплив рідної мови [7, 82–
83].
Аудіювання як засіб навчання дає можливість оволодіти звуковим наповненням
іноземної мови, її фонемним складом і ритмомелодикою. Серед завдань, покликаних
розвивати саме комунікативну компетенцію інофонів, застосовуючи аудіальну складову,
можна сформулювати такі:
 визначити зміст аудіозапису за заголовком, ілюстраціями;
 підібрати заголовок до тексту;
 відтворити всі дати та власні назви, озвучити їх у тій самій послідовності;
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 вигадати фінал історії;
 записати ключові слова до прослуханого повідомлення;
 зобразити прослухану інформацію у вигляді малюнка тощо.
Оскільки слухач, як реципієнт іншомовного повідомлення постає повноцінним
учасником навчального процесу, для досягнення найкращого результату його дії повинні
бути чітко спланованими та скоординованими. Отже, слід окреслити основні стратегії –
дієві способи активного керування процесом аудіювання від імені слухача [4]:
1) Когнітивні стратегії – це психічна діяльність, пов’язана з осмисленням та
зберіганням вхідного повідомлення для подальшого вилучення в робочій або
довгостроковій пам’яті слухача. Когнітивні стратегії передбачають такі
процеси:
 прослуховування (сприйняття вхідної мовної та немовної інформації);
 запам’ятовування та зберігання (збереження вхідної мовної та немовної
інформації у робочій або довгостроковій пам’яті слухача);
 вилучення та використання (вилучення вихідної інформації з пам’яті
слухача).
2) Метакогнітивні стратегії – це свідома чи несвідома психічна діяльність, яка
зберігає виконавчі функції під час пізнавального процесу. Вони передбачають
такі прояви активності:
 оцінювання ситуації (оцінка слухачем своїх знань, доступних зовнішніх
та внутрішніх ресурсів ДО виконання завдання);
 моніторинг (визначення ефективності своєї роботи ПІД ЧАС виконання
завдання);
 самооцінка (окреслення продуктивності своєї роботи ПІСЛЯ виконання
завдання);
 самоконтроль (тестування ефективності використання мовних засобів)
[4].
Якщо говорити про психологічний аспект аудитивної діяльності, варто згадати
думку О. Федорової, яка виокремлює три її рівні: спонукально-мотиваційний, аналітикосинтетичний і виконавський [6, с. 83]. Так перший рівень пов’язаний з тим, що під
впливом зовнішніх або внутрішніх стимулів у реципієнта виникає бажання сприймати та
переробляти адресоване йому мовленнєве повідомлення. «Послідовності сприйнятих
наборів звуків слухач інтерпретує як певним чином упорядковані звукові ансамблі,
підводячи (пристосовуючи) елементи й первинні комплекси (слова, словосполучення) під
еталонні образи звучання, зафіксовані в його компетенції. На цій основі відбувається
впізнавання їх. Мета слухання полягає в розкритті смислових зв’язків, осмисленні
почутого. Розуміння думки співрозмовника складає мету слухання, у якій виражає себе
мотив цього виду мовленнєвої діяльності» [6, с. 38]. Другий рівень аудіювання –
аналітико-синтетичний – не має механізму зовнішнього оформлення, тому визначається
лише смисловим сприйманням. Він поєднує в собі декілька етапів оброблення
реципієнтом мовленнєвого повідомлення: 1) смислове прогнозування; 2) вербальне
зіставлення; 3) установлення смислових зв’язків між смисловими ланцюгами; 4)
смислоформулювання; 5) прийняття смислового рішення [6, с. 38]. Нa виконавському
рівні відбувається перебудування смислового ланцюга в дієвий. «Продуктом слухання є
умовивід або ланцюг умовиводів, яких дійшла людина в результаті слухання. Він може
усвідомлюватися, а може й не усвідомлюватися» [6, с. 41]. Таким чином, на думку вченої,
в процесі навчання аудіювання необхідна цілеспрямована робота над розвитком
механізмів осмислення, пам’яті й вірогідного прогнозування як виду мовленнєвої
діяльності.
70

Науковці К. Ферч і Г. Каспер також зазначають, що зусилля зрозуміти текст
повністю не є ефективним, оскільки насправді прослуховуючи мовлення рідною мовою,
ми зосереджуємо увагу далеко не на кожному слові. Вміння ігнорувати нерелевантну
інформацію набуває неабиякого значення в методиці навчання аудіювання. Тож інофон,
подібно до носія мови, повинен навчитися домислювати недомовлене. Отже, доцільно
підкреслити важливість формування в іноземних студентів вміння так званого
адекватного (неабсолютного) сприйняття аудіотексту [2].
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що аудіювання цілком виправдано займає
одне з провідних місць у методиці викладання іноземної мови, оскільки оволодіння цим
видом лінгвістичної діяльності дає можливість реалізувати виховні й освітні завдання
розвитку, дозволяючи навчити уважно вслухатися в звучання мови, сформувати вміння
передбачати та відтворювати змістове висловлювання, а отже, розвинути базові
комунікативні навички іноземною мовою.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ АКТИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОСТІ
ПІД ЧАС ЧИТАННЯ
Принцип активної комунікативності підпорядковує всі аспекти навчання: зміст
навчального процесу, співвідношення знань і умінь, обмеження навчального матеріалу,
спосіб його подання, рівні опанування мовою, вибір прийомів навчання. Цей принцип
конкретизується
певними
методичними
положеннями,
зокрема
практичною
спрямованістю мети навчання, функційним підходом до добору мовного матеріалу,
ситуативно-тематичною його організацією, вивченням лексики й морфології на
синтаксичному рівні, виділенням кількох етапів навчання.
Мета викладання мовних дисциплін визначається насамперед етапом навчання
мови. У програмах з вивчення української мови як іноземної прокламується комплексне
володіння усіма видами мовленнєвої діяльності ‒ говоріння, слухання (аудіювання),
читання й письмо ‒ з доволі яскраво вираженою установкою на говоріння. Але ж
співвідношення видів мовленнєвої діяльності не може бути постійним, а має змінюватися:
початковий етап ‒ усне спілкування в поєднанні з читанням і письмом; просунутий етап ‒
рівновага усного й писемного спілкування; під час подальшого вивчення мови читання,
яке підтримується розвитком навичок писемного мовлення, стає провідним видом
мовленнєвої діяльності.
Деякі аспекти читання як важливого виду мовленнєвої комунікації під час
вивчення української мови як іноземної розглянуті в роботах таких учених, як Г. Бойко
[2], І. Зозуля [3], Г. Шелест [8] та ін.
Мета нашої роботи ‒ визначити особливості реалізації принципу активної
комунікативності під час читання на різних етапах вивчення української мови іноземними
громадянами, які навчаються в технічних ЗВО.
У наявній практиці викладання інколи спостерігається недооцінка важливості
читання. Як зазначає Ю. Лущик, зазвичай у методиці викладання іноземної мови читання
розуміється лише як репродуктивний вид мовленнєвої діяльності, хоча в контексті
вивчення української мови студентами-іноземцями його не варто недооцінювати. Читання
текстів не тільки сприяє розширенню словникового запасу, підвищенню загальної
грамотності, але й постає засобом набуття знань, закладає підґрунтя для подальшого
професійного розвитку тих іноземців, які здобувають вищу освіту в Україні [5, с. 101].
Недооцінка читання полягає в тому, що воно ніби відіграє роль лише додаткового
стимулу для розвитку навичок усного мовлення, що особливо помітно під час роботи зі
спеціальними професійно орієнтовними текстами. Виявляється це в тому, що науковотехнічний текст використовується лише для переказу, обговорення, перекладу, але
навички та вміння «витягати» інформацію залишаються поза увагою викладача й
студента, навчання читати позбавлене необхідної системності. Спостерігаються й
випадки, коли викладачі наполягають на думці, що здобувачі вищої освіти і без
системного навчання і спеціальних завдань набувають навичок й умінь читати під час
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вивчення мови; що, якщо людина вміє говорити українською мовою, то вона, звичайно,
уміє й читати.
Насправді, нерідко трапляються випадки, коли здобувач вищої освіти непогано
говорить українською, але не вміє грамотно, зріло читати й у писемній формі
висловлювати свої думки. Типова ситуація, коли здобувачі вищої освіти, які є
громадянами іноземних держав, значення кожного нового слова в тексті, не задумуючись,
дивляться в словнику (частіше ‒ електронній версії словника або перекладачі в інтернеті),
читають повільно, не виявляючи зацікавленість до змісту, а зосереджуючи увагу на
мовній формі. Це не випадково, адже набуття навичок швидкого неперекладного читання,
особливо поза мовним середовищем, ‒ складна проблема.
Роль читання має посилюватися, що зумовлено кількома чинниками.
По-перше, читання сприяє автоматизації мовленнєвих навичок, оскільки через
свідомість здобувача вищої освіти за одиницю часу проходить велика кількість
комбінацій мовного матеріалу. Самостійне читання може дати здобувачеві наочне
уявлення про синтаксичну будову мови, характер і особливості її слововживання,
створивши «чуття мови», без якого важко правильно сприймати те, що він читає або чує.
По-друге, читання відіграє важливу роль у професійній діяльності спеціалістівнефілологів після закінчення навчання. Набуті навички швидкого неперекладного читання
виявляться для абсолютної більшості випускників нефілологічних ЗВО найважливішим
засобом отримання інформації за спеціальністю і відомостей про особливості
світосприйняття представників іншої культури.
По-третє, читання ‒ обов’язкова умова вдосконалення мовленнєвих навичок або
хоча б «підтримання» рівня знань після закінчення навчального закладу. Випускники, які
багато й часто читають, ніколи не забувають мову, крім того, вони набувають або
активізують навички до самостійного вивчення мови, оволодіння книжною формою,
відбувається виховання вміння читати тексти будь-якого рівня складності.
Увага до читання диктується й домінантною роллю писемної комунікації в
сучасному світі, незважаючи на певне підвищення останнім часом усного спілкування. У
галузі інтелектуальної діяльності, до якої належать наука й техніка, вивчається й
використовується насамперед писемна форма мов. Особливо велика роль писемної
комунікації у процесах міжмовного обміну інформацією. Мнемічна діяльність, яка
супроводжує процес читання, забезпечує запам’ятовування лексичних одиниць, зв'язків
між ними, а також граматичних явищ, наповнення граматичних структур, порядку слів у
структурах та ін. [7].
Навички зрілого читання іншомовних текстів можуть бути розвинені вже на
початковому етапі вивчення української мови як іноземної, якщо використовувати
когнітивно-комунікативну методику, побудовану на психокогнітивній моделі декодування
інформації за принципом «згори-вниз», від вищого рівня (фонові знання, очікування
читача) до розпізнавання лексикограматичних форм. Ефективність когнітивнокомунікативної методики навчання читання забезпечується комплексом вправ, у якому
враховуються індивідуально-особистісні характеристики, когнітивні стилі та стратегії
здобувачів. За допомогою когнітивно-комунікативної методики навчання читання
українською мовою як іноземною можна скоротити шлях оволодіння великим обсягом
професійно-орієнтованої іншомовної інформації, яка необхідна здобувачеві ЗВО, а також
покращити швидкість та якість її вилучення для подальшого використання [6].
Уміння читати й адекватно розуміти оригінальний текст ‒ складний вид
мовленнєвої діяльності, що передбачає засвоєння великого словника, різноманітних
мовних структур, опанування технікою читання.
Читання тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності. З письмом їх
поєднує спільна графічна система, що необхідно враховувати, тому слід розвивати ці види
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діяльності у взаємозв’язку. Читання також пов’язане з усним мовленням, адже читання
вголос є «контрольованим говорінням», читання про себе – внутрішнім слуханням та
внутрішнім приговорюванням водночас [1].
Якщо говорити про два рівні володіння мовою (усне спілкування і розуміння
тексту спеціального, професійного спрямування), то другий рівень є вищим, він
«закріплює» набуті знання й навички: нерідкі випадки, коли здобувачі вищої освіти не
відчувають труднощів у повсякденному спілкуванні нерідної мовою, але не могли на
достатньому рівні реферувати власне наукову, науково-навчальну або професійно
орієнтовану літературу.
Водночас зазначимо, що технологічний підхід вимагає від студента впевненого
володіння уміннями в машинописі (робота з клавіатурою), програмуванні, спілкуванні з
колегами в мережі Інтернет. Професійно орієнтоване читання постає тут засобом навчання
з високою мотивацією [4, с. 35].
Викладене вище не означає відмови від розвитку навичок мовлення. Така думка
суперечила б ролі української мови в побутовій та професійній сферах життя. Ми згодні з
тими методистами, які вважають, що в сучасному світі спеціалісти мають володіти
українською мовою такою мірою, щоб спілкуватися з носіями української мови на теми,
пов’язані зі спеціальністю, розуміти доповіді, лекції, які читають українською мовою,
обмінюватися досвідом у сфері професійного спілкування.
Впевнена комунікативна діяльність студента-нефілолога та спеціаліста обов’язково
передбачає насамперед навички швидкого неперекладного (або з частковим
використанням словника) читання оригінальної наукової літератури, її реферування та
анотування, відтворення та обговорення прочитаного.
Для сприйняття оригінального наукового тексту та його відтворення особливого
значення набуває розуміння авторської думки, мовним вираженням якої здебільшого є не
окреме речення й навіть не надфразна єдність, а висловлювання, текст. Комунікативна
спрямованість встановлює залежність між характером подання навчального матеріалу і
типом змісту, комунікативним способом його передавання. Серед текстів науковотехнічної галузі такими типами є опис, розповідь, роздум, іноді ‒ доведення, полеміка. Ці
типи текстів відрізняються способом передавання змісту, композиційно-логічною
структурою, мовними формами реалізації змістових категорій, тобто мовними
характеристиками, які визначають глибину іншомовного тексту та адекватність його
відтворення в усній або писемній формі.
Хоча види мовленнєвої діяльності взаємопов’язані та взаємозумовлені, кожен з них
з погляду комунікативності узгоджується з певним типом методичної організації і
способом презентації мовних засобів, з характером текстів, методичними прийомами
навчання, доцільною системою завдань.
Отже, іноземний громадянин, який навчається у ЗВО, зацікавлений насамперед у
тому, щоб передавати українською мовою ту саме інформацію, яку він в аналогічних
ситуаціях передає рідною мовою. Звертати більше уваги на читання потрібно не тільки
тому, що це складний вид мовленнєвої діяльності, але й тому, що воно позитивно впливає
на розвиток інших її видів, зокрема усного мовлення. Удосконалення навичок читання,
безперечно, є важливою сходинкою в досягненні основної мети ‒ вільне спілкування у
сфері професійної комунікації.
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МЕТОД КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА ЛЕКСИКИ В
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ
Статья посвящена некоторым вопросам лексикографического описания, широко
вошедшего в практику создания современных словарей и пригодно для использования в
методике преподавания русского языка иностранцам.
Обращаясь к лингвистическим исследованиям, нельзя не заметить все
возрастающего количества работ по вопросам лингвистической семантики,
рассматривающих проблему смысла (содержания, значения) как в плане
парадигматическом (лексические единицы), так и в синтагматическом (текст).
Известно, как широко используются лингвистами-практиками понятия синонимии,
антонимии, полисемии, и в то же время остаются в тени такие одноуровневые с
синонимами и антонимами понятия, как конверсивы и дериваты, необходимость
выделения которых сознают сами преподаватели.
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Возьмем, например, следующие конверсивы: выигрывать – проиграть (Он
выиграл матч у чемпиона – Чемпион проиграл ему матч); выйти – истратить (У него
вышли все деньги – Он истратил все деньги); держать - держаться (Пуговицу держит
одна нитка – Пуговица держится на одной нитке); превосходить – уступать (Этот
спортсмен уступил противнику в ловкости. Противник превосходил спортсмена в
ловкости); приобретать – появляться (Слово приобретает новое значение – У слова
появляется новое значение) [1]. Как отмечает Ю.Д. Апресян, «семантическое назначение
конверсивов состоит в том, чтобы передавать различия в логическом ударении
(выделение, подчеркивании)» [1, 257]. Оттого, что ряды этих понятий не осознаются как
отдельные самостоятельные группы объектов, а, следовательно, как особые объекты
изучения, они часто рассматриваются в различных разделах учебников, где искусственно
привязываются к различным темам. Так, первая из приведенных пар конверсивов, как
правило, рассматривается как пример антонимов, а пара держать – держаться - как
залоговые варианты. Сложность в том, что мы берем эти лексемы изолированно, в то
время как логично анализировать смыслы лексических единиц в контексте. В первой
паре, например, «кусок» действительности – игра – может быть рассмотрена
одновременно как то, что проигрывается (1 актантом), и то, что выигрывается (2
актантом). Держать и держаться также являются обозначениями одного процесса. Часто
задания, содержащие конверсивные пары, не выделены, хотя обособление их принесло бы
пользу обучающимся, особенно при развитии речи. Например, учащимся предлагается
задание составить диалоги со следующими конструкциями: У вас есть ..? Сколько
стоит? Сколько я должен ..?, т.е. в одном ряду с конструкцией У вас есть..? содержится
конверсивная пара, которую можно было бы сделать объектом особого задания.
Например, работа над парой Дайте, пожалуйста… - Получите (возьмите),
пожалуйста… .
Из приведенных примеров видно, что системы связей конверсивов очень широки и
многообразны, то есть «выделение» и «подчеркивание» может быть различного характера.
Пара выйти – истратить в различной степени акцентирует активность синтаксических
актантов действия, как и пара держать – держаться, отличная от первой по форме; пара
уступать – превосходить также зависит от отношения «субъект - объект», пара
приобретать – появляться различается характером действия актантов. Работая над
лексикой в группах международников-экономистов, приходится оперировать понятиями
ввоза – вывоза, импорта – экспорта, которые также можно рассматривать как
конверсивы, то есть значения одного процесса – обмена товаров. Конверсивами являются
пары глаголов: составлять – состоять, вошедшие в лексический минимум начального
этапа обучения, спрос – предложение и т.д.
Дериват определяется как слово, означающее то же, что и парное, но относящееся к
другой части речи, например, бежать – бег, страх – страшно и др. Дериваты обычно
интерпретируются в упражнениях как однокоренные слова, хотя отношения деривации
связывают и пары: агрессия – нападать или импортировать – ввоз, видеть – зрение,
бояться – страх. Дериваты можно широко использовать в ситуативных упражнениях, где
ситуация будет обозначена группой дериватов, например, в задании надо описать
ситуацию, где можно употребить следующие пары: заставлять – принуждение,
соперничать – конкуренция, лишаться – потеря и т.д.; торговать – сделка, продавать –
плата, лично – частный. Такие задания дадут студентам возможность оперировать
неоднозначными лексическими единицами при описании объекта действия.
Разграничение лексических единиц посредством определения компонентов смысла
(компонентный анализ) производится над отдельными группами таких единиц,
обнаруживающими различные типы связей внутри каждой группы. В оптимальных
случаях они имеют симметричную структуру. Обычно это небольшие замкнутые группы.
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Такова, к примеру, выделенная Э. Сепиром группа английских слов (дериватов),
выражающих количественное определение, указывающее и подчеркивающее тот факт, что
в данном контексте определяемое не способно увеличиваться (весь, все, целый и т.п.).
Элементы группы разграничиваются следующими семантическими параметрами: 1)
общее – частное, 2) непосредственное – опосредственное, 3) неоценочное – оценочное, 4)
простое – модифицированное.
Как известно, компонентным анализом называют часто совершенно различные
методики исследования: разбивку на подмножества с выделением базовой лексемы,
оппозиционный анализ (включающий ассоциативные значения), анализ ситуационных
форм и т.д. Каждый из этих способов предлагает методике обучения определенные
положительные моменты, которые моно распределить по этапам обучения. Так разбивку
на подмножества можно ввести раньше, чем объяснение ассоциативных компонентов
значений.
Література:

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика
(синонимические средства языка). М.: Языки русской культуры; Издательская фирма
«Восточная литература» РАН, 1995. 472 с.
2. Дерибас Л.А., Лобанова В.Г. Учебное пособие по русскому языку для студентовиностранцев. М.: Русский язык, 1975. 226 с.
3. Дерягина С.И., Мартыненко Е.В. Учебно-справочное пособие по лексике русского
языка: Трудные случаи употребления семантически близких слов. 2-е изд., испр. М., 2006.
336 с.
4. Зиновьева Е.И., Хруненкова А.В. Лингвистические основы описания русского языка
как иностранного. Лексикология. СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2015. 220 с.
5. Киселева, М.С. Лексика и словообразование : учебное пособие.
Москва.:Издательство «Флинта», 2010. - 147 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57957
6. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 2016. 272 с.

Кущенко Ж.Л.
Харківський національний університет будівництва та
архітектури
м. Харків, Україна
e-mail: zhannakushchenko@gmail.com
МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
В ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Процеси глобалізації та інтеграції в європейське та світове співтовариство, участь
Українських спеціалістів у міжнародних проектах, які потребують реалізації
наступних аспектів професійної діяльності, які передбачають знання іноземної мови:
своєчасне ознайомлення зі світовими технологіями, відкриттями та тенденціями в науці і
технологіях, налагодження контактів із зарубіжними партнерами. Нові вимоги до
експертів заохочують викладачів університетів досліджувати нові підходи та методики
викладання навіть у немовних вищих навчальних закладах України.
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Дистанційне навчання передбачає освітню діяльність з використанням баз даних
для формування встановленої навчальної програми. Для обробки цих баз
використовуються інформаційні технології та обладнання, а інформаційнотелекомунікаційні мережі забезпечують передачу цих даних та необхідну взаємодію між
студентами та викладачами. «Технології дистанційної освіти» пов’язані з інформаційнотелекомунікаційними мережами, які сприяють непрямій взаємодії студентів і викладачів
[1, с. 143].
При реалізації навчального плану за допомогою дистанційного навчання або
дистанційних технологій навчання в університеті чи іншому навчальному закладі має
бути створений відповідний рівень онлайн-обізнаності. Необхідне середовище
поінформованості в режимі онлайн має включати: онлайн-інформаційні ресурси,
електронні навчальні ресурси, а також низку інформаційних технологій,
телекомунікаційних технологій та відповідних технологічних засобів, які забезпечують
засвоєння учнями навчальної програми незалежно від місця їх розташування [1, с. 144].
Збільшення культурного різноманіття, інтеграція та інтернаціоналізація в різних
сферах життя підвищили стандарти якості викладання іноземних мов у нелінгвістичних
навчальних закладах. Останнім часом у навчанні іноземних мов використовується багато
інноваційних методів дистанційного навчання, що використовують сучасні інформаційні
технології. Електронне навчання разом із традиційними методами навчання разом
становлять змішану технологію навчання.
У дистанційне вивчення іноземних мов уже стали невід’ємними такі інструменти:
- Інструменти синхронного навчання (месенджери, ICQ, Skype, інтерактивні
дошки);
- Інструменти асинхронного навчання (блоги, форуми, твіти, відео- та
аудіоподкасти, вікі, онлайн-тестування).
Такі терміни, як «вебінар», можна класифікувати як синхронне, так і асинхронне
електронне навчання. Коли студенти беруть участь в онлайн-вебінарі (тобто коли вони
слухають лектора в прямому ефірі та можуть задавати запитання через месенджер), це
синхронне навчання. Якщо запис вебінару був завантажений деякий час тому, то
використовується асинхронний тип електронного навчання. Усі перераховані вище
методи все більше доповнюють традиційні методи навчання іноземних мов. Вони
допомагають покращити комунікативні навички та навички спілкування іноземною
мовою, а також розвивають самостійне прийняття рішень у комунікативних, пізнавальних,
академічних та дослідницьких цілях. Такий різноманітний підхід до вивчення іноземної
мови є відображенням складності міжнародної та міжкультурної комунікації, і одночасно
підвищує мотивацію студентів до отримання професійних знань та кваліфікації, а також
сприяє розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу [2, с. 54].
Дистанційне навчання дає студентам можливість обговорювати актуальні питання
на форумах, слухати вебінари на низку тем, спілкуватися електронною поштою,
отримувати доступ до навчальних посібників, проводити онлайн-тести, отримувати й
використовувати найсучасніші професійні дані зі спеціалізованих сайтів та електронних
ресурсів тощо. У процесі дистанційного навчання викладач виконує роль ініціатора
командної роботи та координатора навчального процесу для групи студентів, незалежно
від технологій, технік чи методик, які будуть використані. Нова форма спілкування
дозволяє підвищити інтерес студентів до занять та семінарів, а також збільшити їх
відвідуваність та заощадити навчальний час.
Вебінар – це онлайн-семінар, який надає викладачеві можливість передавати
інформацію та давати завдання. У той же час він надає учасникам можливість отримувати
інформацію та навчатися за допомогою віртуального класу, де вони можуть чути та
бачити один одного з будь-якої точки світу. Особливо важливими аспектами є можливість
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програми, яка полегшує вебінар, щоб показувати інформацію учасникам, використовувати
інтерактивну дошку та проводити інтерв’ю та обговорення в прямому ефірі. З метою
кращої взаємодії з аудиторією та зворотного зв’язку з нею учасники повинні мати
можливість задавати запитання у вікні повідомлення. Налагодження діалогу зі студентами
за допомогою сучасних розумних технологій дозволяє проводити електронне навчання за
допомогою відомих засобів дистанційного навчання, а також дає можливість організувати
онлайн-відеоконференції. Використання сучасних комунікаційних технологій дозволяє
підвищити інтерес учнівської молоді до занять, а також збільшує їх відвідуваність та
економить час. Маючи різноманітні наочні посібники, вебінари є ефективним засобом
дистанційного навчання іноземних мов [3, с. 250].
Завдяки електронному навчанню студенти отримують додаткову мотивацію до
вивчення іноземної мови, насолоджуються творчою самореалізацією, налагоджують
міжкультурне спілкування. Змішана технологія традиційного навчання та методів
дистанційного навчання дозволяє студентам бачити й чути один одного, обмінюватися
даними та водночас обробляти їх в режимі онлайн, таким чином наближаючи спілкування
на відстані до прямого живого спілкування.
Залучення студентів до інноваційних технологій навчання:
- уможливлює розвиток пізнавальної діяльності;
- істотно підвищує інтерес до навчання, дає хороші результати;
- допомагає і сприяє встановленню понять і уявлень про предмет або явище;
- активізує розвиток розумової діяльності;
- призводить до формування низки умінь і навичок;
- покращує вимову та інтонацію, а також їх наголос при мовленні.
Використання інформаційних технологій вимагає активної участі як учнів, так і
викладачів. Важливий також вибір інформаційного змісту та методів. Використання
моделі дистанційного навчання для навчання іноземної мови має враховувати
соціокультурні та психологічні особливості студентів. Метою іноземних вебінарів,
відеосемінарів, телеконференцій є розвиток, формування та перевірка вербальних і
комунікаційних навичок іноземного спілкування, міжкультурної компетентності та
розвитку професійних компетенцій. Увага студентів привертається до форми та змісту
мов.
Навчальні посібники можна розділити на:
1. Інформативні: текст, відео та вправи, засновані на конкретній професії та
автентичній мовній та міжкультурній інформації;
2. Словниковий запас: оновлення словникового запасу з певного предмета, напр.
ділова бесіда, професійні відносини, загальні питання;
3. Мовленнєва практика: вивчення мовленнєвих зразків, крилатих фраз, ідіом,
фразових дієслів;
4. Мовленнєве заохочення: надання інформації, яка спонукає до дії та потребує
розуміння й обговорення; організація дебатів і підтвердження твердження. Особливо
цікавими є мовленнєві вправи, де увага учнів повністю привертається до розуміння,
утвердження та вираження думок і висловлювань [4, с. 258].
Когнітивні та комунікативні вправи включають:
1. Запитання з короткою відповіддю: учень повинен дати чіткі відповіді, виходячи з
мови, використаної у питанні.
2. Запитання з довгими відповідями: програма надає діалогове вікно разом із усіма
можливими відповідями на кожне запитання, щоб вона могла визначити та оцінити
точність відповіді.
3. Запитання з множинним варіантом відповідей: учню надається низка відповідей,
і він повинен вибрати правильний.
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4. Вправи на заповнення пропусків: комп’ютер дає учневі текст або кілька речень з
пропусками. Мета полягає в тому, щоб заповнити ці прогалини, використовуючи підказку
у формі слів рідною мовою учня, які необхідно перекласти на іноземну мову,
використовуючи правильну форму. Також пропуски можна заповнити за допомогою слів і
фраз, наданих комп’ютером.
5. Вправи на словниковий запас та самооцінку: знайти правильний переклад слів
шляхом з’єднання двох наборів слів рідної та іноземної мови, знайти правильний
відповідник, з’єднати два набори слів іноземної мови, знайти пари синонімів чи антонімів,
або зіставлення іншомовних слів з правильними їх визначеннями. Виходячи з
вищесказаного, можна зробити висновок, що дистанційне навчання є досить ефективною
формою навчання іноземної мови, покликаною розвивати «внутрішнє мовлення», без
якого активне усне мовлення, мислення по-іншому та повне письмове володіння
іноземною мовою неможливі. Крім того, збільшується час, який витрачається на
іншомовленнєву практику, тобто посилюються практичні аспекти навчання. Замість
теоретичного вивчення мови дистанційне навчання робить акцент на практичному
вивченні іноземної мови, загальному міжкультурному спілкуванні, становленні
толерантності до різних культур, зберігаючи етнокультурну основу рідної культури.
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ЗНАЧЕННЯ ПРОСУНУТОГО ЕТАПУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ
У методичній літературі є дослідження, присвячені змісту навчання на
просунутому етапі й розвитку мовленнєвої діяльності студентів-нефілологів. При описі
цього етапу, дуже об’ємного за програмними цілями навчання, за мовним матеріалом,
зазвичай зупиняються на якомусь одному його аспекті: досліджується лінгвістичний
матеріал і проблеми навчання, пов’язані з використанням наукового стилю, аналізується
навчання певним видам мовленнєвої діяльності, розглядається застосування технічних
засобів на даному етапі.
Просунутий етап відрізняється від попередніх сферами спілкування. Основна сфера
спілкування – навчально-професійна. Вона передбачає вправи, спрямовані на розвиток
умінь слухати й конспектувати лекції, читати, конспектувати й тезувати навчальну
літературу з профільних дисциплін; вправи в складанні різного роду текстів, близьких до
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текстів лекцій та підручників, діалогів і монологів на навчально-професійні теми,
курсових робіт.
Значне місце відводиться навчанню в суспільно-політичній сфері. Це навчання
читання та відтворення газетних і журнальних матеріалів, складання рефератів і анотацій,
власних висловлювань на суспільно-політичні теми; вправи, що навчають веденню бесід і
дискусій з даної тематики.
Особливо важливе значення набуває соціально-культурна сфера. На матеріалі
художніх творів студенти навчаються спілкуванню на соціально-культурні теми,
виконуючи в процесі їх обговорення різні вправи на складання монологів і діалогів, а
також вправи, спрямовані на навчання читання.
Як бачимо, головним мовним матеріалом на просунутому етапі слід уважати
лексичні одиниці та граматичні структури, що належать до наукового, газетнопубліцистичного та книжково-літературного (мова художніх творів) стилів мовлення. На
просунутому етапі значно розширюється коло граматичних структур і лексики, що
функціонують в цих стилях мови. Студенти опановують уміння не тільки сприймати
лексико-граматичний матеріал, а й будувати на його основі власні висловлювання.
На просунутому етапі відбуваються істотні зміни в роботі над мовним матеріалом.
З граматичними правилами студенти знайомляться вже самостійно. Тільки найбільш
складні розділи граматики потребують пояснень викладача. Усе більше часу відводиться
міжстильовим зіставленням усередині мовної системи, хоча певну роль відіграють і
міжмовні зіставлення.
При семантизації лексики доцільні такі способи, як словотворчий аналіз, контекст,
ситуація, тлумачення, синонімія. Залежно від характеру труднощів використовується та чи
інша комбінація способів семантизації. Зовнішня наочність використовується порівняно
рідко, переклад відіграє в основному контролювальну роль. Дещо змінюється й характер
методичного групування лексики. Велике значення приділяється синонімічним рядам,
семантичним групам, об'єднувальним словам, близьким за значенням; важливу роль
відіграє тематичне групування слів і групування слів за словотворчими моделями.
Іноді складається така пропорція вправ: скорочується кількість навчальноаналітичних (вони майже цілком переносяться на самостійне виконання вдома) і
навчально-ситуативних, що займають велике місце лише на початку вивчення тематичної
лексики в різних сферах спілкування. Із зростанням етапу починають переважати мовні
вправи в говорінні, письмі, читанні.
Відмінність просунутого етапу від інших етапів яскраво проявляється і в типах
мовлення. Саме на цьому етапі йде інтенсивне навчання всіх основних функціональносмисловим типам висловлювань: діалогу-бесіді, діалогу-дискусії, монологу-опису,
розповіді й міркування. У результаті опанування їх студенти переходять до продукування
монологів і діалогів змішаного типу [1, с. 35].
Великі завдання стоять перед студентами і в царині писемного мовлення:
проводиться навчання таких жанрів писемної мови, як тези, реферат-конспект, рефератрезюме, рецензія, анотація.
Вимоги до рівня володіння мовною діяльністю повинні бути диференційовані за
сферами спілкування. Найвищий рівень, близький до рівня носіїв мови, необхідний у
професійній сфері, показники рівня володіння мовою в інших сферах будуть нижчими.
Функціонально-смисловий підхід до мовного матеріалу дає найбільший ефект з погляду
розвитку мовленнєвої діяльності. Співвідношення видів мовленнєвої діяльності має бути
підпорядковане цілям навчання, воно неоднакове на різних етапах, підетапах і навіть у
циклах занять. Великий вплив на мовну діяльність студентів-іноземців справляє мовне
середовище і, перш за все, їх участь у навчальному процесі, який здійснюється
українською мовою.
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На заняттях з української мови доцільно використовувати текстовий матеріал,
максимально наближений до дисциплін, що вивчаються, принаймні на перших двох
курсах. Основні одиниці навчання, на наш погляд, – це функціонально-смислові типи
мовлення з їх стилістичними і структурними різновидами, що реалізуються на різних
рівнях і використовувані при навчанні як рецептивним, так і репродуктивним видам
мовленнєвої діяльності.
Отже, як стверджує авторка Т.О. Вишнякова, просунутий етап – це такий період в
навчальному процесі з української мови іноземних студентів-нефілологів, протягом якого
вони набувають навички та вміння, необхідні й достатні для участі в навчальній
діяльності на основних факультетах вишу, для спілкування в середовищі мови, яку вони
вивчають, на суспільно-політичні та соціально-культурні теми та для читання
оригінальної літератури.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПРЕДМЕТНО-МОВНИЙ ПІДХІД ЯК
ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Сьогодні у сфері освіти багатьох країн світу поширюється застосування
інтегрованого предметно-мовного підходу CLI (Content and Language Integrating).
Виникнення та широке використання цієї технології навчання іноземним мовам
обумовлено процесами глобалізації економіки та інтернаціоналізації освіти. Це свідчить
про те, що у теперішній час викладання іноземних мов набуло прикладного характеру,
тоді як раніше воно було порівняно абстрактним і теоретизованим. Психологічний чинник
вивчення іноземних мов також висувається на лідируючі позиції. Автентичність та
толерантність спілкування, виважені вимоги до іноземних студентів, зворотний зв'язок з
ними, практично-орієнтований зміст матеріалу занять – це набір правил побудови
конструктивних відносин у системі "викладач – студент".
На кафедрі природничих наук факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ» значна
увага приділяється використанню інтерактивних інноваційних технологій у навчанні
іноземних студентів природничо-науковим дисциплінам англійською та українською
мовами. Серед таких технологій можна виділити такі, як Brain-Storming, Mind Mapping,
Peer-to-Peer Learning, Case Studying, Role Playing, CLIL та інші. Так, застосування
інтегрованого предметно-мовного навчання (CLIL) на заняттях з математики англійською
та українською мовами можна оцінити як результативне та ефективне. Протягом останніх
трьох років на факультеті міжнародної освіти НТУ «ХПІ» здійснювався порівняльний
аналіз ефективності навчання іноземців довузівської підготовки з використанням
методики CLIL та традиційної методики навчання англійською та українською мовами. За
статистичними даними обробки тестів, заліків та екзаменів, було зроблено висновок щодо
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доцільності імплементації цієї методики у навчальний процес іноземних студентів, також
було відмічене покращення результатів навчання та підвищення рівня зацікавленості у
подальшому навчанні серед іноземних студентів.
Технологія CLIL (Content and Language Integrated Learning: предметно-мовне
інтегроване навчання) дає можливість вийти за межі традиційної навчальної програми,
покращити якість навчання як предметного змісту, так і іноземної мови, прискорити
розвиток професійних навичок, а також розширити культурний кругозір іноземних
студентів. Ця технологія має на меті досягнення двох цілей: засвоєння змісту предметів
природничо-наукового циклу англійською та українською мовами, та одночасне вивчення
цих мов. CLIL – це дидактична методика, яка спрямована на формування лінгвістичних і
комунікативних компетенцій у студентів, які навчаються нерідною мовою, поряд із
формуванням та розвитком їх знань та умінь з математики, фізики, хімії, інформатики,
креслення, біології [4].
Технологія CLIL є затребуваним педагогічним інструментом у галузі освіти.
Метою навчання у даному випадку є не просто опанування нової інформації, а й її
застосування у подальшому навчанні, у наукових дослідженнях, у реальному житті [3]. У
відповідності до технології CLIL викладачі іноземних мов мають «відточувати» володіння
іноземною мовою на матеріалі природничо-наукових дисциплін (лінгвістичноорієнтований підхід, спрямований на вивчення іноземної мови через предмет). У свою
чергу, викладачі-«предметники» на своїх заняттях мають акцентувати увагу та
пояснювати граматичні тонкощі англійського або українського наукового стилю мовлення
з предмету, що викладається (міжпредметна координація). Крім того, студентам необхідно
оволодіти певним рівнем іншомовної компетенції, щоб вивчати предметний зміст
(obligatory language), а викладачам необхідно структурувати лінгвістичний матеріал так,
щоб він вивчався одночасно з предметом (content-compatible language) [2].
Для планування занять викладачі мають одночасно вирішувати предметні та
лінгвістичні цілі шляхом використання різних інноваційних навчальних методик,
наприклад, таких як робота в групах, парах, дебати та дискусії тощо. Language through
learning – це мова, яку опановують у процесі навчання за CLIL через тематичні тексти (та
інші види матеріалів), які доповнено граматичними структурами та схемами, щоб
студенти знали, як їх правильно використовувати у процесі вивчення дисциплін
природничо-наукового циклу. Тут дуже важливо допомогти учням просунутися у
навчанні, надавши їм можливість усвідомити нові лінгвістичні аспекти, закріпити їх, а
також розширити лінгвістичні знання, вміння та навички.
Важливою частиною імплементації CLIL у навчальний процес є також урахування
національних особливостей та культурної складової, а саме вивчення та розуміння інших
культур. CLIL дозволяє розглянути, вивчити різні культурні аспекти, розвинути
міжкультурну компетенцію іноземних студентів, що є конче важливим у сучасному
глобалізованому світі [1]. Таким чином, ефективність навчання із застосуванням
технології CLIL досягається через послідовне оволодіння знаннями, навичками в рамках
певного контенту, а також його розуміння; комунікативна взаємодія у цьому контексті;
розвиток лінгвістичних знань, умінь та навичок; культурна самосвідомість.
При організації навчання із застосуванням технології CLIL дуже важливим є вибір
навчально-методичного матеріалу, який має бути доступним, стимулюючим до розвитку,
пов'язаним з реаліями світу та торкатися проблем, які зацікавлять студентів. Однією з
ключових концепцій під час відбору матеріалу є “multimodal input”, тобто 1) використання
тематичних глосаріїв та стійких лінгвістичних конструкцій, необхідних для виконання
завдань; 2) представлення матеріалу іноземною мовою різними наочними способами
(діаграми, графіки, ментальні карти та інші), що дозволяє глибше зрозуміти специфіку
змісту природничо-наукових дисциплін; 3) завдання на перетворення інформації з одного
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виду подання (наприклад, тексту) в інший (карту, таблицю, діаграму); 4) завдання на
переклад з рідної мови на англійську або українську.
Ключові принципи підходу предметно-мовного інтегрованого навчання базуються
на двох основних поняттях – «мова» та «інтеграція». CLIL умовно поділяють на hard CLIL
та soft CLIL. Hard CLIL означає викладання предметів природничо-наукового циклу
іноземним студентам англійською або українською мовами. Викладачі англійської або
української мови використовують soft CLIL, їхнє завдання полягає у наступному: навчити
іноземній мові, використовуючи теми та матеріали з інших предметів. Навчання
проходить, базуючись на основних 4С: content, communication, cognition and culture.
Переваги CLIL при навчанні іноземних студентів довузівської підготовки
англійською або українською мовами одночасно з їх навчанням природничо-наукового
циклу англійською або українською мовами є такими, що:
- дозволять студентам більш ефективно спілкуватися один з одним,
використовуючи англійську або українську мови, як мови комунікації;
- розширять міжкультурні знання;
- розвинуть мислення та відкриють творчий потенціал іноземних студентів;
- підвищать мотивацію іноземних студентів до подальшого навчання та їх
впевненість у собі.
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TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED DIALOGIC SPEECH
TO STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALITIES
One of the basic competencies of a modern qualified specialist is his foreign language
communicative competence, which largely ensures the success of his professional selfrealization. Obviously, it is not separate knowledge that is important, but the ability of an
individual to solve everyday and professional problems by means of a foreign language.
Prospects for future specialists in the field of oil and gas technology and engineering are opened
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for employment in different countries of the world, for establishing business contacts. These
reasons determine the necessity for future engineers to master the skills of professionally
oriented dialogic speech.
Professional orientation in teaching dialogic speech requires mastering
skils and
abilities to conduct a dialogue on the topics of professionally oriented situations using special
vocabulary. In the first year of training the professional dialogic speech it is reasonable and
effective to base learning on work with texts on specialty. The educational text helps to create
a real situation of educational and professional communication. Learning activities based on the
text is the necessary ground for formation of skills and abilities to construct statements, for the
implementation of speech transformation at different speech levels. Also, this activity is the basis
for formulating main and secondary information by various ways, drawing up different types
of plans and using them to implement appropriate communication actions, compiling a synopsis,
transformation and processing of information in the process of its oral reproduction.
«When the object of foreign language learning is linguistic communication and that
communication can be demonstrated by dialogic speech, students learn to choose consciously
communication tactics and successfully implement them, using certain language tools» [1, 32].
Teaching professionally oriented dialogic speaking has its own characteristics: exercises
must meet such requirements as professional orientation of tasks, naturalness of communication
situation, presence of instructions for activities with the material.
In the system of teaching professional dialogic speech for students engineering
specialities it is necessary to model situations that develop speech skills. Such skills must meet
the needs of future engineers, these skills are also important for the acquiring the ability to
compose messages on a professionally oriented topic, using extralinguistic media, such as
diagrams, figures, tables.
We distinguish some types of dialogues that are most functional in the professional
activities of the future engineer: dialogue-questioning, dialogue-agreement, dialogue-discussion,
dialogue-exchange of impressions.
Although first-year students have already developed the skills of dialogic speech to some
extent, they have not yet developed the skills of professional communication, dialogue is
usually reduced to a question-answer form, remarks are similar in structure. Students at this
stage are not able to maintain dialogue, do not have the speech etiquette formulas, dialogues do
not reflect the linguistic features of dialogic speech: the ellipticity of sentences, the presence of
exclamations, inserted constructions. Students are experiencing great difficulties with
communication on professional topics. In the 1st year during the process of acquiring dialogic
speech skills, students not only accumulate educational and professional experience on the
material of texts in specialty. Further training is aimed at developing skills of subjectprofessional communication. Such communication requires the acquisition of skills in creating
students’ own statements within the given topics, supporting the discussion of problems related
to the specifics of their professional sphere. In the 2nd year of senior courses, teaching dialogic
speech aims to develop skills of professional communication. Students must be able to conduct
an unprepared dialogue on professional topics, use arguments in the dialogues that confirm the
correctness of a statement, be able to defend their point of view. Future engineers should also
take an active part in conversations or discussions on professional topics, while communicating
with two or three interlocutors.
When learning a foreign language, a basis for special professional communication is
formed, but it is formed on the ground of formation the communication skills on topics related
to the future profession. The task of a foreign language teacher is to teach a future engerineers
first of all to report in a foreign language about their profession and professional aspects, to have
a good command of scientific terminology, i.e to know the language of their specialty.
Terminological vocabulary is necessary for students of engineering specialities when reading
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texts in specialty in order to acquire professional knowledge, to conduct professionally oriented
conversation or discussion, as well as when writing annotations, abstracts or messages.
The main task of a teacher in the formation of professional dialogic speech skills is to
develop the quality of speech. The quality of speech means the degree of initiative of the
interlocutor in terms of independence from the support, the adequacy of response to the
communicative task, independent implementation of the target statement and the correct choice
of method of realization of professional speech. The quality of speech is brought up gradually
through the use of supports and then the gradual refusal of them, through the systematic
training of ways to implement the basic intentions of professional speech - request, message,
description, argumentation, conclusion.
In our opinion, for successful professionally oriented dialogue it is necessary for
students of technical specialties to acquire the following skills:
- respond to the main ideas and recognize important information during discussions,
debates, conversations related to the training and profession of an engineer;
- respond adequately to the position, views of the interlocutor;
-adapt to changes that usually occur during the conversation and relate to its direction,
style and main emphases;
-discuss the content of television programs and newspaper articles on professional topics;
-conduct telephone conversations with specific goals of academic and professional
nature.
It can be done through a certain sequence of exercises:
-exercises for the reconstruction of dialogue require students to discuss and analyze the
interaction of language units;
-memory and reproduction exercises use dialogue as a language practice, requiring
students to present dialogue in roles;
-exercises for constructing a dialogue according to the instructions. To perform them,
students have a certain degree of freedom for creativity;
-exercises for spontaneous dialogic speech consider dialogue as a tool for exchanging
ideas and information. [4,с.11-12].
The specificity of teaching dialogic speech lies on ground of close relationship between
the concepts of "professional orientation" and "dialogic speech". Educational activity on the
basis of professionally oriented text is the foundation for formation of skills and abilities to
construct utterances, as working with educational text in the specialty helps to create a real
situation of educational and professional communication in dialogic speech. Learning the
professional terminology by future engineers is the key to successful learning of professionally
oriented communication and acquiring the speaking skills in professional dialogic speech for
students of engineering specialities.
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3.Дроздова І.П. Стратегії оволодіння мовою як запорука успішного навчання
професійного мовлення //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2009
.-№1.-С.186-193.
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4. Барсук С.Л. Принципи, підходи та прийоми навчання діалогічного мовлення
студентів технічних спеціальностей /Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти
на сучасному етапі. Збірник наукових праць. Вип. 22.- Харків, 2014. – С. 7-13.
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ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ НА
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
На сучасному етапі розвитку суспільства та освіти, коли обсяги інформації
зростають і часто рутинні способи її передачі, зберігання та обробки є неефективними,
необхідно обирати такі методи і форми організації роботи, які сприяють активному
процесу пізнання, розвивають у студентів уміння вчитися: знаходити необхідну
інформацію, використовувати різні інформаційні джерела, запам’ятовувати, думати,
організовувати себе до роботи. Саме тому використання комп’ютерних технологій в освіті
відкриває нові можливості і в методиці викладання української мови як іноземної, в
засвоєнні і удосконаленні мовних та мовленнєвих знань.
З іншого боку в умовах, пов’язаних з пандемією, нестримно зросла роль онлайн
навчання та інформаційних технологій, які розкривають величезні можливості комп'ютера
як засобу навчання та контролю у тому числі й на заняттях з вивчення української мови як
іноземної. Комп'ютерні технології дозволяють тренувати різні види мовленнєвої
діяльності та поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища,
сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації, отримувати
країнознавчі відомості, автоматизувати мовні та мовленнєві дії. Все це призводить до
більш ефективного формування мовленнєвої компетенції іноземного студента.
Мовленнєва компетенція визнана однією з провідних базових характеристик
особистості, що формується в процесі її розвитку. Означений феномен включає в себе
вміння адекватно й доречно практично послуговуватися мовленням у конкретних
ситуаціях спілкування, використовуючи задля цього як мовні (інтонація), так і немовні
(міміка, пантоміміка) засоби виразності мовлення. Мовленнєвий розвиток, зумовлений
формуванням мовленнєвої, художньо-мовленнєвої, комунікативної компетенцій, що
забезпечують її повноцінне спілкування як в повсякденній, так і в професійній ситуації.
Студент-іноземець з добре розвиненим мовленням легко вступає в спілкування з
оточуючими, може зрозуміло висловлювати свої думки, бажання, задавати питання,
домовитися про спільну діяльність.
За таких умов однією з суперсучасних інноваційних технологій, широко
використовуваних за кордоном на заняттях з вивчення іноземної мови для більш
ефективного формування мовленнєвої компетентності, є квест-технологія. Одним з
ефективних прийомів цієї технології є Веб-квест. який поступово впроваджується у
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вітчизняний в освітній процес. Технологія веб-квест – це принципово нова організація
навчального процесу, нова дидактична модель технології навчання. Методологічною
основою веб-квесту є активне навчання, що створює передумови для перетворення нової
інформації, яку одержують учнів, в нові знання, які вони можуть використовувати.
Веб-квест (webquest) у педагогіці - це проблемне завдання з елементами ролевої
гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Веб-квест
спрямовано на розвиток у студентів навичок аналітичного і творчого мислення. Під час
розробки квест-проекту у викладача є можливість створення ситуацій, у яких студентом
засвоюються потрібні навички пошуку, аналізу, узагальнення, синтезу нової інформації, її
зберігання та передачі. Ігрові методи украй ефективні у рамках викладання української як
іноземної мови, оскільки вони мають практичну спрямованість та підвищують
зацікавленість студентів.
Веб-квест – це один з нових різновидів інформаційно-комунікаційних технологій з
метою створення уроків, які зорієнтовані на студентів, що залучені до навчання, для
формування у них інформаційної, пізнавальної, самоосвітньої та мовленнєвої
компетентності.
Веб-квесты розробляються для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні
предмети на різних рівнях навчання і контролю, у тому числі і на заняттях з української як
іноземної. Вони охоплюють окрему проблему, учбовий предмет, тему, можуть бути й
міжпредметними. Перевагою квест-проектів є використання активних методів навчання.
Веб-квести поділяють на короткотривалі та довготривалі. Метою проектів, що є
короткотривалими за часом, є здобування знань і інтегрування здобутого в свою систему.
Робота над короткотривалим веб-квестом може бути розрахована на одне - три заняття.
Довготривалі веб-квести дозволяють як здобувати нові знання, так й розширювати і
уточнювати вже відомі поняття. На завершальному етапі роботи над довготривалим вебквестом, учень повинен глибоко аналізувати отримані знання, перетворювати їх, володіти
інформацією настільки, щоб без проблем розв’язати завдання за темою квесту та створити
свої наробки. Робота над довготривалим веб-квестом може бути розрахована на термін від
одного тижня до місяця (максимум двох). 15, 272 с.
Веб-квест-проект може бути призначений як для групового, так і для
індивідуального навчання або контролю, але командна робота студентів під час
розв’язанні завдань веб-квесту є кращою, оскільки досягаються дві основні мети навчання
– спілкування і обмін інформацією. Веб-квести розвивають у студетнів критичне
мислення, а також формують і удосконалюють уміння порівнювати, аналізувати,
класифікувати, узагальнювати та систематизувати інформацію, мислити абстрактно.
Мета веб-квестів полягає в тому, що:
- кожен студент залучається до активної пізнавальної діяльності, при цьому
створюються умови як для індивідуальної, так і для командної діяльності іноземців для
виявлення ними мовленнєвих умінь.
- у студентів-іноземців розвивається інтерес до мови навчання, до української
культури; розвивається ораторське мистецтво, уміння самостійно працювати з
літературою та Інтернет - ресурсами; розширюється кругозір.
- відбувається виховання толерантності, особистісної відповідальності за свої
висловлювання, що є принциповим в умовах багатонаціональних мовних груп.
Засновник веб-квестів Берні Додж, визначив для них такі можливі види завдань:
переказ, планування та проектування, самопізнання, компіляція, творче завдання,
аналітична задача, детектив, головоломка, таємнича історія, досягнення консенсусу,
оцінка, журналістське розслідування, переконання, наукові дослідження.
Для початкового етапу вивчення мови, з нашої точки зору, доречно
використовувати переказ – розкриття теми, її розуміння, трансформація отриманих з
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різних джерел матеріалів на нові за формою: презентація, сторітелінг, wikiгазет,
оповідання з теми тощо. Для просунутого - компіляцію - зміну формату матеріалів з
різних джерел; досягнення консенсусу - загальний розв’язок, спільний погляд з даної
теми, за певною гострою проблемою; оцінку - аргументацію з обґрунтуванням своєї точки
зору; журналістське розслідування - об'єктивне викладення інформації (наведення доказів,
ідей і фактів); переконання - перетягування на нові, потрібні вам позиції суперників та
нейтральних з даної позиції осіб.
Робота над веб-квестом складається з трьох етапів:
1. Початковий етап (робота в команді). Знайомство команди студентів з базовими
поняттями за даною темою, матеріалами з інфоресурсів, що пропонуються. Розподіл
ролей в команді: по 1-4 студента на кожну роль. Всі члени команди повинні працювати
злагоджено, надаючи допомогу всім учасникам команди, вчити членів своєї команди
навичкам роботи з комп’ютерними програмами, що одразу зацікавлює іноземця та
активує мовленнєву діяльність мовою навчання.
2. Рольовий етап. Самостійна робота кожного члена команди на спільний
результат. Студенти-учасники паралельно у часі, згідно з ролями, які вони обрали на свій
смак, виконують завдання. На цьому етапі відбувається накопичення знань за
пропонованою темою та необхідної лексики.
3. Заключний етап. Команда разом обговорює і підсумовує ступінь готовності
кожного завдання, члени команди обмінюються та діляться своїми напрацюваннями для
досягнення спільної мети. Це етап активування накопиченого фактичного та лексичного
матеріалу та виведення його в мовлення.
У процесі захисту виконаних завдань квест-проекту студент реально бачить, що під
час виконання кожної дії, завдання може існувати не одна, а декілька точок зору, декілька
варіантів рішення і зовсім не обов'язково, що його точка зору, його варіант рішення
будуть правильними і кращими. Студент вчиться зіставляти, порівнювати і приймати інші
точки зору, засвоює основи дискусії з її вербальними та невербальними особливостями. Бо
мовна компетенція характеризує володіння або не володіння нормами “мовленнєвих
жанрів”, а мовленнєва компетенція – нормами вербального й невербального спілкування.
Можна створити веб-квест з даної теми та запропонувати студентам-іноземцям
ознайомитись з нею та опрацювати у вигляді проекту, в який включено навіть елементи
гри або змагання. Зрозуміло, що у другому випадку ефект від самостійної роботи
студентів з теми буде набагато кращим, оскільки такий підхід забезпечить і роботу в
команді, і мультимедійність, і інтерактивність, і візуалізацію інформації, дасть змогу
іноземцям проявити себе та підвищить їх самооцінку, призведе до виникнення інтересу до
вивчення української мови та української культури.
Ось приклад розробленого нами короткотривалого квесту для студентів-іноземців
першого курсу (рівень, А2, тип завдання «переказ»)
Веб- квест «Визначні пам’ятки Першої столиці»
Крок 1 Подивись відео . https://www.youtube.com/watch?v=Ai2bgElLmmU
Чи впізнав ти місця, що були на відео?
Крок 2. Прочитай текст про відомі пам’ятки Харкова.
Крок 3. Подивись відео про Харків. Чи зрозумів ти про які пам’ятки йшлося у
тексті? https://www.youtube.com/watch?v=r4OeqrhyioA
Напишіть, які харківскі пам’ятки ти вже бачив у місті. Почни текст зі слів: «У
Харкові я вже познайомився з …»
Крок 4. Подивись відео журналістів київського телеканалу про Харків.
https://www.youtube.com/watch?v=QVPO3eaMgmA
https://www.youtube.com/watch?v=gMwUphpuM_4
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Напишіть, що вражає українців з інших місць, коли вони приїжджають до
Харкова.. Почни текст зі слів:
«Туристів у Харкові більш за все вражають….
Крок 5. Вибери визначні місця, які більш за все сподобалися тобі у Харкові (2-3
місця). Зверніться до Інтернету, щоб більше дізнатися про нього. Напишіть 3-5 речень
про кожне цікаве для тебе місце, його історію, місце його знаходження.
Сайти для довідок:
Звернись
до
путівника
по
Харкову
https://www.city.kharkov.ua/uk/dovdnik/putevoditel-po-xarkovu.html
Вибери
собі
екскурсію.
Прочитай
про
неї
https://uk.navigatorukraina.com.ua/gruppovye-tury/ekskursii-po-kharkovu-i-vokrug-kharkova.html
Подивись
туристичну
мапу
міста
https://2gis.ua/kharkov?m=36.234592%2C49.989769%2F15 знайди на електронній мапі
місця, які тобі сподобалися та вразили вас найбільше.
Крок 6. Опиши свої враження у листі до свого друга дитинства, який ніколи не був
в Україні.
Наступні вирази допоможуть вам написати про це. Мені було цікаво дізнатись про
..Без сумніву, інформація про ..., мала для мене велике значення. ... справив на мене сильне
враження. Я ніколи не знав про ... ... мене вразив найбільше.
Під час експерименту з виконання цього веб-квесту студенти працювали в
індивідуальному темпі, повертаючись до матеріалу, який було засвоєно найгірше,
повторювали, поєднували інформацію, отриману шляхом аудіювання та читання з
візуальною, збагачували свій словниковий запас. Як результат підвищилася зацікавленість
темою, посилилася мотивація, матеріал було закріплено, отримані раніше знання
перейшли на новий свідомий рівень.
Ось приклад розробленого нами квесту для студентів-іноземців третього курсу
(рівень, В1 – В2, тип журналістське розслідування).
Веб-квест «НТУ «ХПІ» історія та сучасні реалії».
Довготривалий квест розраховано на групу з 10-15 студентів, які поділяються на
три робочі групи: «ХПІ сьогодні», «Історія ХПІ», «Студентське життя ХПІ», кожна з яких
вивчає матеріал, пише невелике повідомлення та знімає відеорепортаж на 5 хвилин з
коментарями українською мовою.
Крок 1 Подивись відео https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/
Чи впізнав ти місця, що були на відео? Що нового ви дізналися про наукові та
технічні досягнення науковців НТУ «ХПІ»
Крок 2. Зайдіть у Телеграм-канали «Прес-служба НТУ»ХПІ» та Студенти ХПИ.
Познайомтеся з сучасними подіями та заходами нашого університету. Що вас більше за
все зацікавило чи вразило?
Напишіть маленьке повідомлення (до 200 слів про подію, яка вас вразила)Почни
текст зі слів: «Я навіть не уявляв собі, що в НТУ «ХПІ»…» Зніміть відео про сучаний стан
університету.
Зніміть відео про університет НТУ «ХПІ» 2021 року.
Крок 3. Прочитай текст про історію НТУ «ХПІ», подивіться відео
https://www.youtube.com/watch?v=fZLIuWJIZ20
Крок 4. Зайдіть на сайт музею НТУ «ХПІ»
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/muzej/ Відвідайте музей. Що вас найбільше
зацікавило?
Напишіть маленьке повідомлення (до 200 слів про видатного діяча університету
або подію, яка вас вразила) Почни текст зі слів: «Я навіть не уявляв собі, що в НТУ
«ХПІ»…» про історію університету.
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Крок
5.
Подивись
відео
про
гуртожитки
НТУ
«ХПІ»
https://www.youtube.com/watch?v=KGXR5sUHoBM,
https://www.youtube.com/watch?v=GxEbhUiWbVo
Напишіть, що вражає студентів з інших країн, що живуть у гуртожитках Політеху.
Почни текст зі слів: «Мене у гуртожитках Політеху більш за все вражає….» (200-300 слів),
Зніміть відео огляд свого гуртожитка на цю тему.
Крок 6. Захист виконаних завдань. На аудиторному занятті під керівництвом
викладача познайомте студентів з інших робочих груп з результатами свого
журналістського розслідування: розкажіть, покажіть відео.
Крок 7. Опишіть свої враження у статті для газети Політехнік.
Наступні вирази допоможуть вам написати про це. Мені було цікаво дізнатись про
..Без сумніву, інформація про ..., мала для мене велике значення. ... справив на мене сильне
враження. Я ніколи не знав про ... ... мене вразив найбільше.
Використання веб-квестів робить студента самостійним, пристосованим до життя,
який може орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, збагачує можливості викладача,
дозволяючи йому індивідуалізувати навчальний процес.
Включення в освітній процес навчання української мови як іноземної
комп'ютерних квестів-проектів дозволить: розвивати навички інформаційної діяльності
людини; формувати позитивне емоційне ставлення до процесу пізнання, підвищувати
мотивацію навчання, якість засвоєння знань; розвивати творчий потенціал студентів. Крім
того веб-квесты на уроках з української як іноземного дозволяють разом з лінгвістичною
складовою вводити країнознавчу інформацію, що підвищує зацікавленість студента не
лише у мові навчання, але й в країні навчання. Все це сприяє формуванню мовленнєвої
компетенції іноземного студента, бо під мовленнєвою компетенцією ми розуміємо вміння
адекватно й доречно, практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях
(висловлювати свої думки, бажання, наміри, міркування тощо), використовувати для
цього як мовні, так і позамовні засоби.
Таким чином, веб-квест – сучасна та перспективна методика, що формує у
студентів мовленнєву компетентність, має ряд переваг і заслуговує на впровадження в
освітній процес.
Література:
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2. Андреева М. В. Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и
социокультурной компетенции // Информационно-коммуникационные технологии в
обучении иностранным языкам. Тезисы докладов I Международной научно- практической
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3. Багузина Е.И. Веб-квест как современная форма промежуточного и итогового
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ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ОНЛАЙН РЕЖИМІ
У сучасному освітньому процесі актуалізувалося навчання, що відбувається
онлайн. Активно впроваджуються нові форми та методи навчання, дидактичні засоби, які
б підвищували ефективність онлайн освіти. Проблему використання технологій
дистанційного навчання в процесі викладання іноземних мов розглянуто в працях
українських та закордонних дослідників, серед яких О. Андрєєв, В. Биков, Є. Дмітрієва,
Л. Гейхман, Ю. Горвіц, К. Кожухов, А. Павельєва. Проблемою дистанційного вивчення
саме української мови як іноземної займалися О. Антонів, І. Довгий, І. Зозуля, А. Стадній,
Ю. Шахіна. Дистанційне навчання стрімко розвивається: «… дистанційне навчання є
інформаційно-освітньою системою віддаленого доступу, яка заснована на сучасних
інформаційних технологіях» [1, c. 71]. Виявляється, що традиційні форми навчання на
даному етапі не здатні задовольнити потреби вищої освіти: якість та швидкість послуг,
доступність та ефективність процесу. Отже, впровадження онлайн навчання в освітній
процес привело до суттєвих змін у викладацькій діяльності, що змусило переглянути та
переосмислити специфіку роботи викладача. Як справедливо зазначає І. Є. Зозуля,
Ю. В. Поздрань, А. А. Слободянюк, «у результаті використання новітніх педагогічних
технологій і методів дистанційне навчання зумовило можливість переходу на якісно
інший рівень освіти, зробивши можливим навчання на відстані. Цей факт потребує
особливої уваги, адже збільшення експорту освітніх послуг є ключовим напрямком
роботи як закладів вищої освіти у всій країні, так і кожного університету зокрема.
Залучення іноземних студентів до навчання в Україні є одним з основних завдань
університетів нашої країни, оскільки свідчить про престижність закладу вищої освіти й
високий рівень знань, які вони надають» [3, c. 34]. Заклади вищої освіти шукають нові
альтернативні шляхи вирішення нових завдань, активно впроваджують онлайн навчання в
освітній процес, які можуть бути ефективно використані під час різних навчальних
дисциплін, у тому числі й української мови як іноземної. Завдяки онлайн навчанню
іноземні студенти змогли здобувати освіту, перебуваючи за межами країни, за межами
навчального закладу: «Дистанційне навчання української мови як іноземної, на нашу
думку, має відбуватися на основі особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до
навчання» [3, c. 34]. Для того, щоб онлайн навчання будо якомога ефективним, потрібно
враховувати:
1) конкретні потреби іноземного студента та працювати з кожним за
індивідуальною програмою;
2) побудувати спілкування викладача зі студентами та студентів один з одним;
3) мотивувати та заохочувати студентів до плідної самостійної роботи поза межами
аудиторної роботи;
4) систематично здійснювати контроль щодо виконання завдань;
5) навчання має відбуватися з використанням на заняттях різних технічних засобів
навчання.
Вивчення іноземцями української мови має бути, насамперед, цікавим. Зрозуміло,
що зробити онлайн навчання таким же захоплюючим і різноманітним, як традиційне
навчання, доволі складно. В процесі навчання українській мові онлайн повинні бути
задіяні всі способи набуття і накопичення інформації.
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Важливими залишаються чотири види мовної діяльності:
1) зорове сприйняття – читання;
2) звукове сприйняття інформації українською мовою – аудіювання
(слухання);
3) комунікативний аспект – говоріння (мовлення);
4) письмові вправи – письмо.
Онлайн курс української мови повинен бути розроблений таким чином, щоб
зберігалися усі види мовної діяльності. Іноземним студентам надається можливість вчити,
практикувати та вдосконалювати свій рівень української мови, використовуючи всі
вищезазначені підходи. Під час вивчення української мови задіюються три види пам’яті:
зорова, аудіо- пам’ять (слухова) та моторна. Зорова пам’ять допомагає студентаміноземцям виробити:
1) навички читання і правопису (разом з моторною) українською мовою;
2) слухова пам’ять – навички сприйняття і розуміння української мови на слух;
3) моторна пов’язана з формуванням навичок спілкування та української вимови.
Для ефективного вивчення української мови опрацювання інформації має
відбуватися на всіх трьох рівнях. Для посилення ефекту відштовхуватися слід від такого
виду сприйняття, який більше підходить конкретним іноземним студентам. Наприклад,
для візуалів краще буде спочатку прочитати нове слово або фразу, а потім його
прослухати і повторити; якщо студенти-іноземці краще сприймають інформацію на слух,
то спочатку їм треба прослухати нове українське слово, потім – сказати його, а потім вже
подивіться як воно пишеться. Ці особливості виявляю викладач у процесі роботи та
допомагає студентам-іноземцям опанувати українську мову, враховуючи можливості всіх
своїх студентів.
Цікавим при онлайн навчанні може бути прослуховування студентами-іноземцями
текстів різної складності: адаптованих та неадаптованих, монологів та діалогів
українською мовою. В онлайн форматі можливо переглядати відеоролики різної тематики,
уривки з україномовних фільмів, аналізувати перегляди разом з викладачем,
обговорювати мовні нюанси та особливості у групі. Одним з завдань може стати
завдання – налагодити контакт з носієм української мови через Інтернет. «Винятково
важливою особливістю дистанційного навчання мови є можливість телекомунікаційного
спілкування студента не тільки з викладачем і одногрупниками, а й з реальними
співрозмовниками – носіями мови. Іноземний студент (спочатку під керівництвом
викладача, а потім самостійно, з власної ініціативи) може знаходити й приєднуватися до
міжнародних проектів, пропонованих у мережі Інтернет, брати участь у міжнародних
телеконференціях для обговорення найцікавіших для нього проблем, налагоджувати
зв’язок за допомогою листування зі своїми однолітками з України» [3, c. 35]. Спілкування
в україномовних чатах сприяє прагненню до пізнання української мови.
Для того, щоб добре вивчити українську мову, іноземним студентам потрібно
володіти величезною кількістю інформації дидактичного й довідкового характеру. У
традиційній формі навчання роль таких накопичувачів інформації виконують підручники,
словники, граматичні довідники. При онлайн навчанні з’являється можливість
використовувати новітні інформаційні технології та з їх допомогою системно
накопичувати необхідну навчальну інформацію, редагувати її та зберігати. Студенти і
викладач входять в інтенсивну комунікацію при онлайн навчанні (студенти жваво
спілкуються між собою, використовуючи мову, текстові та графічні повідомлення;
студенти можуть звернутися до викладача та швидко отримати відповідь на своє
запитання). «Дистанційне телекомунікаційне спілкування забезпечує прямий і зворотний
зв’язок між викладачем і студентом. Саме ця особливість істотно відрізняє дистанційне
навчання від заочного й наближає його до очного. Сучасні комп’ютерні мережі
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уможливлюють вироблення двосторонніх аудіо й відеосеансів зв’язку між партнерами й є
одними з найзручніших технологій для вивчення мови іноземними студентами. Але для
передавання звуку й зображення потрібні дороге устаткування та висока пропускна
здатність комунікаційних каналів, тоді як для передавання та зберігання текстових
повідомлень потрібні мінімальні витрати» [2]. Саме через це в сучасному онлайн
спілкуванні переважають текстова й графічна форми подання матеріалу: «… зараз
методисти й програмісти активно працюють над пошуком додаткових способів, щоб
спробувати заповнити відсутність безпосереднього «живого» спілкування. Для таких
цілей використовується комп’ютерний інтерактивний мультимедіа підручник, записаний
носій інформації. Водночас телекомунікаційне спілкування можна використовувати для
проміжного й підсумкового тестування та проведення консультацій – тобто для
оперативного управління процесом навчання. Особливістю комп’ютерного мультимедіа
підручника є те, що в ньому, крім тексту й графіки, можна використовувати аудіозаписи,
анімаційні, кіно- й відеофрагменти. Таким чином забезпечується занурення іноземного
студента в штучно створене мовне середовище. Іноземний студент може слухати
українську мову, вчитися розуміти її на слух і відпрацьовувати свою вимову, повторюючи
за диктором» [3, c. 35]. Варто зауважити, що сучасні технології вже розпізнають
правильність усної відповіді студента.
Варто сказати і про нові можливості для викладачів, що працюють в онлайн
форматі:
1) оперативне управління процесом навчання;
2) можливість обрати час і темп навчання;
3) використання сучасних технологій у повному обсязі;
4) можливість завантажувати завдання для самостійної роботи студентів;
5) необмежене використання лінгводидактичних інтернет-ресурсів;
6) безкоштовний доступ до джерел оригінального мовлення;
7) створення творчих завдань для студентів-іноземців, що мають різний мовний
рівень.
Отже, онлайн вивчення української мови базується на прагматичних й
лінгвістичних цілях, які ставить перед собою викладач. Саме він заохочує студентів,
сприяє їх взаємодії, розвиває їх комунікативні навички. Онлайн навчання надає
можливості для оперативного спілкування зі студентами та студентів у групі, передачі
інформації, доступу до різних інформаційних джерел, здійснення контролю, організації
творчих проектів. Безперечним плюсом навчання в онлайн форматі є його гнучкість,
можливість організувати співпрацю з іноземними студентами у зручний час та у зручному
темпі, виробити індивідуальний підхід для зміцнення комунікативних здібностей та
вдосконалення таких навичок, як слухання, говоріння, читання та письмо.
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НАВЧАННЯ ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Початковий етап вивчення іноземної мови - це навчання з низів до елементарного
рівня. Зміст початкового етапу.
1. Вступно-фонетичний курс (знайомство з фонетичною системою української
мови, постановка артикуляції звуків, інтонації)
2. Вивчення граматики. Насамперед, іменник і дієслово. Основна мета формування стійких граматичних навичок
3. Вивчення лексики. Особливості даного розділу – великий обсяг словникового
запасу та різноманітність смислових зв'язків.
Специфікою даного періоду навчання є те, що вибір навчального матеріалу суворо
обмежений. Відбір граматичного та лексичного мінімуму, порядок викладу матеріалу
визначається ступенем його необхідності для вирішення того чи іншого комунікативного
завдання. Граматичний матеріал на початковому етапі рекомендує подавати лексично, не
пояснюючи правила, які студентам потрібно запам'ятовувати. Викладач відбирає
навчальний матеріал відповідно до таких принципів як: свідомість, усне випередження,
ситуативно-тематичне представлення матеріалу, припущення деяких помилок у мові, що
не порушують комунікацію, наочність, концентрація навчальних годин. [1, с. 201]
Викладач української як іноземної може вирішити проблему відсутності мовного
середовища, яку можна частково замінити комунікативною спрямованістю занять, тобто
давати більше завдань з аудіювання, а також при вивченні лексики велика увага
приділяється самостійній роботі, яку студенти проводять поза аудиторією. Введення
лексики мови, що вивчається, на початковому етапі вивчення має бути максимально
обмежено, тобто має пропонуватися лише той мінімум матеріалу, який необхідний
слухачам на ранньому етапі. У сучасній методиці спостерігається прагнення наблизити
умови навчального процесу до умов сучасної комунікації. У зв'язку з цим приділяється
велика увага розвитку умінь у всіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності-аудіювання
(усна форма, сприйняття), говоріння (усна форма, виробництво), читання (писемна форма,
сприйняття), письмова мова (писемна форма,твідтворення).
Існує такий термін «взаємопов'язане навчання». Під даним словосполученням
розуміється паралельне та збалансоване формування чотирьох видів мовленнєвої
діяльності на основі загального мовного матеріалу в рамках їх послідовно – тимчасового
співвідношення. Формування мовної діяльності проводиться у певній послідовності у
межах проведених занять, вивчення лексики на заняттях іноземної мови є
найнеобхіднішим, це поповнення словникового запасу. Без вивчення нових слів та
пояснення їх значення не може здійснюватись подальше вивчення мови.
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Вважається, що слово є засвоєним у тому випадку, коли студент знає його значення
та правила вживання, а також коли учень може машинально використовувати це слово у
своїй промові та без проблем розуміти його у мові інших людей.
Лексичний мінімум, який учні опановують на початковому етапі поділяється на
активний та пасивний. Активний словник становлять слова, які учні вживають,
наприклад, висловлювання своїх думок. До пасивного словника входять слова, які учні
повинні розуміти, коли читають чи слухають іноземну мову. Пасивний словник
збільшується за рахунок потенційного словника, що включає слова, про значення яких
студенти можуть здогадатися за подібністю до рідної мови, за словотворчими елементами,
за контекстом.
Коли викладач відбирає мінімальний набір слів для студентів, він має враховувати
такі принципи, як:
1) семантичний принцип – він у тому, щоб відбиралися слова, які висловлюють
найнеобхідніші поняття з тієї тематики, з якою слухачі зустрічаються під час занять з
мови;
2) принцип сполучуваності. Суть цього принципу полягає в тому, що краще
вибирати слова з більшою сполучуваністю, ніж слова з меншою сполучуваністю, тому що
при обмеженому обсязі активної лексики вони дозволяють висловлювати і розуміти
різноманітніший зміст;
3) стилістичної необмеженості, тобто важлива належність слова до нейтрального,
літературного, розмовного, книжково-письмового стилів мови. До лексичного мінімуму
не включаються слова, що належать до групи діалектизмів, жаргонізмів, професіоналізмів
[2, c. 78-79].
На початковому етапі навчання російської мови при відборі мінімального
лексичного рівня потрібно мати на увазі, що в українській мові, як і в інших мовах,
присутні однозначні слова (кавун, осінь, пальто), і багатозначні слова (кисть, ключ, коса
тощо). Також треба мати на увазі, що в лексиці української мови існують слова омоніми слова, які пишуться однаково, але мають різне лексичні значення (графік (план роботи) і
графік (художник)). Є слова синоніми - слова близькі за значенням (великий-великий,
злий-сердитий та інших.), і з протилежним значенням, тобто антоніми (високий- низький,
бідний - багатий).
Кількість синонімів, що вивчаються, на початковому етапі слід мінімізувати. Так як
це буде ускладнювати їх вживання студентами-іноземцями. Антоніми ж входять у
лексичний мінімум у великій кількості, наприклад, багатий-бідний, гарний - поганий,
низький-високий та ін. Антоніми вводяться у навчанні у зв'язку з певною розмовною
темою та активно вивчаються.
Спочатку нові слова даються лише у одному значенні у складі елементарних
речень: Це клас. Це стіл. Це дівчинка. Там вікно. Тут книжка. Тут ручка. Надалі, звичайно,
пропозицію можна ускладнити за своєю структурою: «Я зайшов у клас», «Я підійшов до
дівчинки», «Учитель взяв ручку» та ін.
Про сформовану лексичну навичку ми можемо говорити в тому випадку, якщо
студент знає значення слова, звукову та графічну форму слова, якщо він знає словотворчі
можливості слова, форми словозміни та сферу вживання.
Традиційно виявляється три етапи роботи з формування лексичних навичок. Це
пред'явлення нового матеріалу, тренування та застосування.
Перший етап - пред'явлення нового матеріалу. Пред'явлення нової лексики
можливе, якщо ми використовуємо таку форму як розповідь з елементами бесіди.
Викладач складає текст, у якому мають бути включені призначені до вивчення на цьому
цього уроці нові слова.
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Викладач читає цей текст, дійшовши до нового слова, виділяє його, зупиняється і
допомагає учням здогадатися про значення цього слова. Тут можливі два варіанти:
переклад, наочність, словотворчий аналіз. Далі йде робота над формами слова. Важливо,
щоб учні запам'ятали, як вимовляється і як пишеться. Щоб був сформований акустичний
образ слова та графічний теж. Учні слухають, повторюють слова за викладачем та
читають описане слово на дошці, таким чином, ми забезпечуємо йому відразу три
можливості використання слова для міцнішого його запам'ятовування.
Другий етап - це робота над лексикою – тренування. Безумовно, тренування у
засвоєнні нових слів здійснюється за допомогою нових вправ. Мета цих вправ закріплення нових слів, словосполучень, які утворені на основі смислової сумісності. Це
будуть вправи спрямовані на запам'ятовування слова, його семантики в єдності з
вимовною та граматичною формами, а також вправи, спрямовані на формування навички
побудови словосполучень.
Для кращого запам'ятовування нових слів можна використовувати такі вправи:
- учні повинні назвати предмети, зображені на малюнку або фотографії;
- вибрати з низки слів одне, що відповідає даній ситуації (темі);
- виключити із запропонованого ряду слів слово, яке не відповідає даній ситуації
(темі);
- утворити речення з виділеним словом;
- доповнити речення (або заповнити пропуски в реченні) відповідними за змістом
словами (слова дано як матеріал для довідок або відтворюються по пам'яті);
- Вжити синонім до виділеного слова;
- Вжити антонім замість виділеного слова.
Третій етап роботи над лексикою – застосування. На даному етапі слухачі повинні
використовувати нові слова в діалогічній та монологічній мові, розуміти аудіотекст та
слова в тексті для читання. Зміст роботи на цьому етапі складають умовно-мовленнєві,
ситуативні та контекстні вправи з лексичною спрямованістю
У вивченні будь-якої іноземної мови необхідна практика та закріплення. Таким
чином, від характеру закріплення та практики, що проходять на другому та третьому
етапі, значною мірою залежить володіння іншомовним словом. Перший етап закріплення
лексики відіграє не таку значну роль саме у плані формування міцних навичок.
Отже, ми розглянули основні питання, пов'язані з відбором лексичного мінімуму
для початкового етапу в залежності від конкретних цілей та умов навчання, основні
прийоми введення нової лексики та представили деякі види робіт із закріплення її лексики
та введення її у мову.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АДАПТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Професійна підготовка фахівців для іноземних країн у закладах вищої освіти
України є важливою складовою зовнішньоекономічної діяльності нашої держави,
пріоритетним курсом на прискорення процесів її інтеграції у ЄС. Саме це зумовлює
актуальність вирішення питань соціальної адаптації іноземних студентів до іншомовного
професійно-культурного середовища університету. Починаючи навчання у ЗВО, іноземні
студенти опиняються в незвичному для них соціокультурному, мовному та національному
середовищі, до якого вони мають адаптуватися в найкоротший термін. Ефективність
здійснення цього процесу багато в чому залежить від успішного управління навчальновиховним процесом професійної підготовки іноземних студентів. Успішна адаптація
підвищує якість та рівень навчання студентів, забезпечує високу мотивацію оволодіння
ними знаннями, вміннями та навичками.
З перших днів перебування в університеті іноземні студенти зазнають труднощів,
що суттєво відрізняються від проблем українських студентів. Насамперед, це недостатнє
володіння мовою навчання. Більшість іноземних студентів лише наприкінці другого курсу
досягає значних успіхів в оволодінні мовою, має достатній словниковий запас і починає
активно використовувати свої знання. Можна виділити загальні для всіх іноземних
студентів, які сьогодні навчаються в Україні, проблеми процесу адаптації у ЗВО: низький
загальноосвітній рівень; слабка підготовка з профільних дисциплін та спеціальних
предметів; відмінність форм та методів навчання в українських ЗВО від форм та методів
навчання у вищій школі їх рідної країни. Значні труднощі в іноземних студентів пов’язані
також з відсутністю навичок самостійної роботи. Студенти не вміють конспектувати
лекції, працювати із джерелами інформації, аналізувати інформацію великого обсягу.
Вони не вміють і не хочуть користуватись бібліотекою, а пошук інформації на інтернетресурсах є важким для них через недостатній рівень володіння мовою навчання.
Практичні та лабораторні роботи викликають додатковий стрес через незвичність та
невміння правильно користуватися необхідними матеріалами. Наслідком цього стають
перенавантаження навчальними матеріалами та накопичення великого обсягу
незрозумілої та незасвоєної навчальної інформації.
Сучасні вчені розглядають адаптацію як багаторівневий, динамічний процес, що
має свою структуру, послідовність етапів та особливості здійснення, пов’язані з певною
перебудовою особистості у зв’язку з засвоєнням нових соціальних ролей (М. Вітковський,
А. Зінковський, М. Тіткова, І. Троцук, Г. Щуревич та ін.). Адаптація іноземних студентів
до професійно-культурного середовища університету, порівняно з вітчизняними
студентами, має свою специфіку. Дослідники (Т. Алексеєва, Ю. Дорожкін, М. Іванова,
І. Семененко, Н. Тіткова, К. Якубаєва та ін.) розрізняють такі групи адаптаційних проблем
в іноземних студенті, як соціокультурні, соціально-психологічні, педагогічні. Етап
соціалізації та адаптації особистості ускладнюється тим, що іноземні студенти – це
соціалізовано зрілі особистості, які сформувалися під впливом того середовища, в якому
вони виховувалися. Вони, як правило, мають певну життєву позицію, цільові установки,
систему цінностей та ціннісні орієнтації. Крім того, кожен студент має свої специфічні
особливості: етнічні, національно-психологічні, психофізіологічні, особистісні та ін. З цих
позицій у сучасних умовах найбільш правильним, на наш погляд, буде говорити не про
процес адаптації іноземних студентів, а про формування в них соціально-адаптивної
компетентності, яку науковці розуміють як «сукупність знань, уявлень, алгоритмів дій,
системи цінностей та відносин, актуалізованих у процесі соціокультурної адаптації на
етапі передвузівської чи професійної підготовки у ЗВО» [1, с. 12].
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Слід звернути увагу на те, що більшість педагогічних методів та прийомів, які
використовують українські викладачі у роботі зі студентами, є новою формою
педагогічного процесу з погляду студента-іноземця. Щоб розробити методику успішного
навчання будь-якого контингенту іноземних студентів, необхідно насамперед врахувати
його особливості. Безумовно, педагогу слід ураховувати всі чинники, що впливають на
систему освіти, всі особливості кожного окремого народу: географічні, економічні,
національні, історичні, культурні та релігійні тощо.
З
метою
виявлення
особливостей
формування
соціально-адаптивної
компетентності іноземних студентів нами було проведено комплексне соціальнопсихологічне дослідження з використанням таких методик, як, наприклад, методика
Revised Sociocultural Adaptation Scale (SCAS-R) (J. Wilson, 2013), спрямована на вивчення
особливостей адаптації іноземних студентів, опитувальник «Стратегії подолання
стресових ситуацій» (Strategic Approach to Coping Scale – SACS), методика дослідження
ціннісних орієнтацій особистості М. Рокича, копинг-тест Р. Лазаруса тощо. У дослідженні
взяли участь 212 іноземних студентів ХНАДУ, з яких було сформовано 4 групи:
марокканські студенти (111 осіб), туркменські студенти (48 осіб), монгольські студенти
(32 особи), африканські студенти (21 особа). Представимо основні результати здійсненого
кореляційного аналізу, що є найбільш вагомими для розуміння особливостей формування
соціально-адаптивної компетентності іноземних студентів.
Розглянемо результати дослідження соціальної контактності в різних груп
іноземних студентів. Цей чинник має першорядне значення, оскільки можливість вступу в
соціальний контакт є основним фактором, що сприяє адаптації іноземних студентів в
іншокультурному соціумі, знижує стрес акультурації та дозволяє вирішувати необхідні
побутові та навчальні проблеми. Отримані результати демонструють, що марокканські
студенти швидше адаптуються до умов нашої країни, міста, університету, гуртожитку,
легко знаходять «спільну мову» з українськими людьми, швидко знаходять українських
друзів. При встановленні соціальних контактів марокканські студенти виявляють
самостійність, прагнуть домінування у міжособистісних відносинах, проявляють
прагнення до незалежності суджень, завзятість у відстоюванні своєї точки зору.
Основними мотивами їхньої поведінки в цьому випадку стають збереження ними власної
гідності та відстоювання національних інтересів. Аналіз туркменської вибірки показав, що
у соціальний контакт частіше вступають туркменські студенти, які мають певний
авторитет серед однолітків, певне суспільне визнання, а також ті, хто готовий приймати на
себе відповідальність за свої вчинки. Аналізуючи кореляційні зв’язки в монгольській
вибірці, відмітимо, що частіше вступають у соціальний контакт найменш агресивні та
найменш амбітні особи, які виявляють обережність у вчинках і мають мало друзів.
Африканські студенти вступають у соціальний контакт із обережністю, іноді
використовуючи маніпулятивні та імпульсивні дії. У низці ситуацій африканські студенти
можуть контролювати свої почуття (проявляють самоконтроль), але іноді дають волю
своїм емоціям. Один з кореляційних зв’язків показує, що вступ у соціальний контакт
пов’язаний зі значистю для африканських студентів такої життєвої цінності як здоров’я.
Для успішної адаптації та соціалізації у новому середовищі життєдіяльності
іноземним студентам необхідно вміти приймати важливі рішення, від яких залежить їхній
добробут: здоров’я, успіхи у навчальній діяльності, умови побуту, дотримання
законодавства країни перебування та ін. Враховуючи це, ми проаналізували кореляційні
зв’язки, утворені фактором «планування вирішення проблеми». У марокканській вибірці
заздалегідь планують вирішення проблем студенти, які прагнуть змагання та
самоконтролю, які зазнають дефіциту часу. Слід зазначити, що у значної частини
марокканського контингенту домінує пасивна стратегія подолання труднощів, переважає
така модель поведінки, як обережні дії та уникнення. Респондентам з Марокко властиво
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відкладати розв’язання проблеми, сподіваючись на те, що вона вирішиться сама;
економити сили і віддавати перевагу займатися чим завгодно, аби забути про неприємну
справу, яку потрібно зробити. У туркменській вибірці частіше готові планувати вирішення
проблеми амбітні та енергійні молоді люди, які прагнуть до змагання, залучені до
навчальної діяльності. Ця частина туркменських студентів готова позитивно
переоцінювати свої вчинки та нести за них відповідальність. У вибірці монгольських
студентів значна група молодих людей прагне пізнання, вони готові до позитивної
переоцінки своїх вчинків, самоконтролю і стримування емоцій. Для цієї категорії
студентів менш важливими є матеріальні цінності. Аналіз результатів африканських
студентів показав, що планують вирішення проблеми молоді люди, схильні до позитивної
переоцінки вчинків, які шукають дружньої підтримки; а також виявляють обережність і
самоконтроль у діях, стримані у емоціях.
Розглядаючи фізіологічні аспекти адаптації неможливо оминути такий основний
чинник як здоров’я. Кореляційний аналіз виявив зв’язки фактора «здоров’я» з іншими
факторами, що мають відношення до процесу адаптації та національно-культурних
особливостей студентів. Як показали результати, на здоров’я марокканських студентів
позитивно впливає впевненість у собі (асертивність), прагнення до знань, творчості та до
продуктивного життя загалом. У туркменській вибірці результати кореляційного аналізу
показали, що здоровішими вважають себе ті студенти, які достатньо високо оцінюють свій
життєвий досвід (мудрість); у кого реалізовано таку цінність як «любов», хто піклується
про щастя інших людей, а також ті, хто має активну життєву позицію та не має
фінансових проблем. Добре оцінюють стан свого здоров’я молоді люди, які допускають
імпульсивні дії, часто дистанціюються від своїх проблем; ті, для яких такі цінності як
«пізнання» та «розвиток» є другорядними; ті, у кого слабо реалізовано суспільне
визнання. Здоров’я монгольських студентів залежить від віку – чим вони молодші, тим
здоровішими вони вважають себе. Більш здоровими також вважають себе ті студенти, у
кого щаслива сім’я, у кого реалізовано цінність «любов» і досить життєвої мудрості
(відповідно до самооцінки). Допомагає зберігати здоров’я наявність вірних друзів та
свобода від внутрішніх протиріч. В африканській вибірці кореляційні зв’язки показують,
що позитивно на стан здоров’я впливає кохання та можливість зробити професійну
кар’єру. Більш здоровими вважають себе ті студенти, які менше контролюють свої емоції
та частіше виявляють специфічність у поведінкових реакціях; а також ті, для кого свобода
як незалежність у вчинках не є однією з першочергових життєвих цінностей.
Прагнення до знань є необхідним мотивуючим чинником формування соціальноадаптивної компетентності. Отже, фактор «пізнання» є одним із найважливіших чинників,
що впливають на результат навчальної діяльності студента будь-якої національності.
Кореляційний аналіз показав, що туркменські студенти тим більше прагнуть пізнання, чим
більше у них реалізовані такі життєві цілі-цінності як суспільне визнання, продуктивне
життя, розвиток, матеріальна забезпеченість. Процес пізнання цінується тими, для кого
важливі цінності «щастя інших» і «краса природи й мистецтва». Прагнення до знань групи
марокканців позитивно пов’язане з інтересом до навчання, можливістю зробити
професійну кар’єру і громадським визнанням. Студенти, які мають достатній обсяг знань,
частіше заздалегідь планують вирішення своїх проблем та цікавляться красою природи та
мистецтва. У марокканській вибірці також відзначено парадоксальний, на наш погляд,
зв’язок – чинник «пізнання» негативно корелює із чинником «розвиток», тобто студенти,
які досить високо оцінюють свій рівень знань, вважають недостатнім свій розвиток
загалом. У монгольській вибірці прагнуть знань студенти, які вважають себе досить
здоровими і які мають життєвий досвід (мудрість); які прагнуть до продуктивності життя;
для деяких із них характерне дистанціювання від проблем і менш важлива така цінність як
«суспільне визнання», вони часто виявляють нетерплячість. Африканські студенти
100

пов’язують своє прагнення до знань з інтересом до навчального процесу та
продуктивністю життя в цілому.
Проведене в умовах освітнього процесу діагностичне дослідження іноземних
студентів з африканських країн, Туркменістану, Марокко та Монголії дозволило створити
збірний образ африканського, туркменського, мароканського та монгольського студента,
виділивши їх істотні індивідуально-психологічні показники. Африканський студент:
тривожний, схильний до депресії та іпохондрії; часто невпевнений у своїх силах (низька
самооцінка); трепетно відноситься до особливостей своєї культури; що вимагає
тактичного ставлення, прояву турботи, соціальної підтримки; виконавчий та
дисциплінований, здебільшого мотивований на здобуття якісної професійної освіти.
Туркменський студент: обережний; орієнтований на специфічний підхід у вчинках (на
користь друга/родича, а не закону); етноцентричний (надає перевагу спілкуванню
всередині своєї національної діаспори); схильний до індивідуальної форми навчальної
діяльності; у навчальному процесі допускає підпорядкування викладачеві; слабо
мотивований на навчально-пізнавальну діяльність, недисциплінований (часто спізнюється
та пропускає заняття); відрізняється слабким ступенем мотивації до здобуття професійної
освіти. Марокканський студент: більше налаштований на взаємодію, участь у громадських
заходах, має захоплення та інтереси, більш виражені прагнення до участі в академічній
діяльності та виконання робочих обов’язків; непунктуальний, має звичку запізнюватися,
не розраховує час; не любить монотонної, одноманітної роботи і схильний будувати свою
роботу на відволіканнях – віддає перевагу спілкуванню; часто емоційно нестійкий, може
виявляти агресивність; характеризується екстернальним (зовнішнім) локусом контролю.
Монгольський студент: енергійний, нетерплячий, амбітний, схильний до прояву
асоціальних дій; водночас відрізняється високим ступенем самоконтролю та стримування
емоцій; характеризується високим ступенем залучення до навчального процесу,
змагальністю; має комунікативні проблеми, пов’язані зі складністю засвоєння фонетики
української мови; мотивований отримання диплома українського ЗВО.
Слід зазначити, що у зв’язку з невеликою чисельністю вибірок ми не можемо
екстраполювати виділені характеристики на національні групи загалом. Можна говорити
лише про деякі тенденції, що простежуються на прикладі національних груп іноземних
студентів ХНАДУ. Для ґрунтовніших висновків необхідно продовжувати дослідження на
численних репрезентативних вибірках. Але безумовним є факт, що процес формування
соціально-адаптивної компетентності іноземних студентів слід розглядати як комплексну
педагогічну програму, успішність якої визначається множинними параметрами та
критеріями, що дозволяють покращити якість навчання іноземних студентів та досягти
кращих академічних результатів із найменшими негативними наслідками.
Література:
1. Сомова Н. В. Формирование социально-адаптивной компетентности
иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки : автореферат дис. ... канд.
пед. наук : 13.00.08 / Н.В. Сомова; С.-Петерб. акад. постдиплом. пед. образования. –
Санкт-Петербург, 2015. – 23 с.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ:
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
Переорієнтація сучасного процесу навчання та оцінювання його результатів на
формування й розвиток компетенції та компетентності стала основним напрямком
реформування освітнього процесу [1; 52-43]. Відповідно до цієї тенденції, найбільш
розповсюдженим підходом для визначення рівня будь-якої професійної підготовки в наші
часи стає також компетентністний.
У межах цього підходу сучасні теоретики та практик розрізняють терміни
«компетентність» та «компетенція». Компетенція є складовою частиною компетентності,
тобто цей термін має вужче значення. Тому, говорячи про рівень фахової підготовки
перекладача вживають аналітичний термін «фахова компетентність перекладача»,
позначаючи ним комплексне поняття, складовими частинами якого є компетенції, у тому
числі й перекладацька.
Вперше у перекладознавстві термін «компетенція» вжив Ґ. Турі на позначення
вроджених здатностей білінгвів, поєднаних із «трансфереційною» здатністю, під якою він
мав на увазі «здатність переносу значень і смислу з однієї мови в іншу» [3; с. 275].
Як і в багатьох галузях науки, у перекладознавстві досі не існує єдиної моделі
розуміння «фахової компетенції перекладача» та «перекладацької компетентності»:
визначення різних авторів варіюють за обсягом, структурою та набором компонентів,
характером та функціональними особливостями. Через це численними є розлогі огляди
концепцій, до яких вдаються як закордонні, так і вітчизняні лінгвісти й методисти на
початку своїх наукових розвідок. Р.В. Поворознюк, чия стаття присвячена перекладацькій
компетенції та відтворенню медичних текстів, оглядаючи різні підходи до перекладацької
компетентності як багаторівневої структури, робить висновок про те, що дослідники
однозначно погоджуються лише щодо трьох складових: комунікативної компетенції,
галузевої (предметної) компетенції та інструментальної дослідницької компетенції [2; с.
94–96]. Крім загальних проблем, на погляд автора, невирішеними залишаються й більш
конкретні питання, такі, як, «брак теоретичних робіт, присвячених вимогам до фахової
підготовки перекладачів, що працюють з медичними текстами» [2; с. 92], але, ймовірно, є
суттєві підстави додати: не лише медичними. Однією з причин такої ситуації є саме
відсутність єдиної моделі підготовки перекладачів, у тому числі й вузькофахових,
оскільки «екстралінгвістичні й психофізіологічні компоненти … компетенція медичного
перекладача поділяє із загальною» [2; с. 92].
Одним із найбільш цитованих визначень фахової компетенції перекладача є таке:
це «знання, вміння та навички, необхідні для здійснення певного виду перекладу на
фаховому рівні» [3; с 174]. Пропонована автором цього визначення Л.М. Черноватим
робоча модель фахової компетенції викладача складається з п’яти елементів-компетенцій:
1) стратегічної; 2) перекладацької; 3) білінгвальної; 4) екстралінгвістичної; 5) особистісної
[3; с. 177]. Це одна з найбільш обґрунтованих у спеціальній літературі структур.
Наведене вище визначення терміну й структура фахової компетенції узгоджується
з результатами наукових студій, проведених дослідницькою групою PACTE, що
складалася з іспанських перекладачів і викладачів Університету Барселони. На першому
етапі (1997–1998 рр.) ними була розроблена теоретична основа та створена модель
фахової компетенції перекладача, яка пізніше ними була уточнена й модифікована.
Другий етап дослідження (2008 р.), метою якого було складання моделі «того, як
набувається перекладацька компетенція» [4], був унікальним, оскільки до нього було
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залучено велику кількість піддослідних (студентів та перекладачів, які працювали онлайн) та тим, що у процесі дослідження було використано спеціально розроблене
програмне забезпечення.
За визначенням іспанських дослідників, фахова компетентність перекладача
полягає у «здатності здійснювати процес переходу від розуміння вихідного тексту до
повторного вираження цільового тексту, беручи до уваги мету перекладу та
характеристики читачів цільового тексту» [4]. Вона складається з п'яти підкомпетенцій
(двомовної, екстралінгвістичної, знань про переклад, інструментальної та стратегічної) і
низки психофізіологічних механізмів (когнітивних компонентів, поведінкових аспектів,
когнітивних та творчих здібностей). При цьому домінуюче положення, із функціональної
точки зору, займає стратегічна підкомпетенція, яка впливає на всі інші елементи, пов'язує
та організує їх.
Основним результатом зазначеного експерименту стало створення на основі
емпіричних даних динамічної моделі набуття перекладацької компетенції. Як відзначали
самі дослідники [5], теоретичні динамічні моделі пропонували й раніше: наприклад,
модель динамічної еквівалентності Ніди (1964 р.), теорія еквівалентності значень
Селесковича та Ледереа (1968 р.), теорія функціональної еквівалентності Рейса, Вермеєра
та Норда (1984 р. і 1991 р. відповідно), комунікативний переклад Хатіма та Мейсона
(1990 р.). Втім ці дослідники не створили ефективних комплексних моделей, вивчаючі
лише їхні окремі елементи.
Дослідниками групи PACTE також було складено каталог дій перекладача, їхніх
характеристик, комбінацій та ланцюжків, зв'язків між ними тощо, що ґрунтувався на
спостереженнях за перекладацької роботою on-line. Крім того, було переглянуто
визначення та функції кожної з підкомпетенцій та уточнено статус психофізіологічних
компонентів моделі. Надалі члени дослідницької групи планували «вжити спроби
емпірично дослідити набуття перекладацької компетенції, що мало призвести «до
вдосконалення навчальних програм для підготовки професійних перекладачів».
Подальші дослідження таких елементів моделі, як «Виявлення та вирішення
проблем» і «Використання інструментальних ресурсів» дозволило іспанським вченим
сформулювати гіпотезу про ключову значущість «переходу від статичної моделі до
динамічної» для підвищення професійного рівня фахівця з «доперекладацького» до
експертного.
Практичне значення експерименту, проведеного в Університеті Каталонії, на який
посилаються майже всі дослідники, полягає також у тому, що комплексна модель було
розбудована на комплексній основі.
Попри це «новітні дослідження в галузі перекладознавства переважно
зосереджуються на процесі перекладу, а не його продукті» [2; с. 94], що звужує
дослідницьке поле та позначається на результатах цих студій. Описаний вище
експеримент дав поштовх новим студіям та значно пожвавив дослідження структури
моделі професійної компетентності перекладача. Завдяки значному інтересу до
перекладознавства та його метамови, у 2007 році цим питанням був присвячений цілий
випуск журналу «Target» [7].
Оскільки перекладацька компетенція, крім загальних принципів перекладу,
передбачає «навички та вміння його здійснення, а також інструментальну та
дослідницьку, або пошукову, компетенцію» [3; с. 178], необхідною частиною навчання
майбутніх перекладачів є робота над перекладами вузькофахових текстів. Одним з
найактуальніших напрямків перекладацьких досліджень є вивчення способів
перекладання аналітичних термінів. Оскільки поле для таких студій є майже
необмеженим, у фаховій літератури виходять друком числені матеріали з результатами
розвідок у різних галузях науки та техніки. Серед активно цитованих публікацій –
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дослідження загальнотехнічної терміносистеми Гаращенко Л.Б., економічної термінології
– Чуєшкової О.В. та Т.М. Агібалової, законодавчого дискурсу – О.О.Ходаковської та ін.
Цей напрямок став популярнім серед дослідників, оскільки, крім теоретичних висновків,
він дає матеріал, який плідно використовують у процесі підготовки перекладачів, а також
у практиці складання фахових словників.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ ЩОДО
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Однією з провідних проблем сучасної методики викладання іноземних мов у
цілому й англійської мови зокрема є навчання мови для успішної комунікації, що є
основною метою комунікативного методу. Розвиток саме комунікативної компетенції є
важливою вимогою часу, спричиненою розвитком суспільства та змінами стратегій
навчання. Оволодіння комунікативною компетенцією сприяє практичному оволодінню
іноземною мовою в широкому сенсі, адже мова, як соціальний феномен, виявляє своє
основне призначення саме в забезпеченні спілкування між членами соціуму.
Застосування та реалізація комунікативного методу полягає у формуванні
комунікативної компетенції, що складається з отримання досвіду в результаті взаємодії з
оточуючими. Цей досвід включає в себе і навички роботи в парах та групах, і виконання
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певних соціальних ролей в колективі. Саме тому комунікативний підхід орієнтований на
організацію процесу навчання, як реального спілкування, завдяки моделюванню
закономірностей мовленнєвого спілкування, до яких можна віднести наступні: 1)
діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що забезпечується комунікативною
поведінкою викладача, як учасника процесу навчання та спілкування, а також студента з
комунікативно вмотивованою поведінкою; 2) наявність предмету комунікації разом із
обмеженим, але водночас чітко визначеним набором предметів обговорення; 3)
моделювання ситуації спілкування з найтиповішими варіантами стосунків студентів між
собою; 4) підбір мовленнєвих засобів, які б забезпечували процес спілкування в певних
ситуаціях.
В основі комунікативного методу покладено певні принципи, як основні засади
його успішної реалізації під час практичного застосування у процесі навчання англійської
мови. До них належать: 1) мовленнєва спрямованість навчання, мета якої реалізується
шляхом практичного застосування іноземної мови; 2) створення мотивації та забезпечення
активності студентів, урахування їх життєвого досвіду та сфери інтересів, контексту
діяльності, емоційного стану та статусу конкретної особистості в колективі; 3) відбір
іншомовного матеріалу, який є адекватним стосовно процесу комунікації та забезпечує її
функціональність; 4) ситуативність, як засіб мовленнєвої стимуляції та умова розвитку
мовленнєвих навичок; 5) постійна зміна предмету мовленнєвої ситуації, що забезпечує
новизну навчального процесу.
Під час практичного застосування комунікативного методу у навчанні іноземної
мови студенти набувають здатності користуватися мовою в залежності від конкретної
ситуації, вони навчаються комунікації під час самого процесу. Найважливішою
характеристикою при цьому є використання автентичних матеріалів, що реально
використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія студентів може мати різні форми:
пари, тріади, невеликі групи, а типовими завданнями є науково-креативні. Студенти із
самого початку реалізації навчального процесу оволодівають усіма чотирма видами
мовленнєвої діяльності, враховуючі всі рівні та обмежене використання рідної мови. У
рамках навчання застосовуються різноманітні опори: смислові та змістові, зображальні та
словесні, різноманітний граматичний матеріал, мовні ігри, які забезпечують спілкування в
різних соціальних контекстах та ролях.
Отже, найбільш повноцінно комунікативний метод можна використати тоді, коли
викладач використовує нетрадиційні методи формування комунікативної компетенції та
коли забезпечується інтеграція мови і запозичення знань з інших наук. Результатом
використання комунікативного методу є набуття досвіду, що дає змогу людині розуміти
самого себе, свої бажання, цілі та можливості, завдяки яким вони спроможні реалізуватися
в соціумі. Формування навичок та вмінь створювати самостійні висловлювання у процесі
спілкування виражає кінцеву мету комунікативного методу. Все вищезазначене можна
реально застосувати при наявності найголовнішого компоненту – наявності віри
викладача в успіх його студентів. Застосування комунікативного методу та його
ефективність свідчить про зростаючий інтерес до навчання іноземним мовам і прагнення
науковців та методистів переосмислити їх роль та місце у світі.
Важливим компонентом змісту мовленнєвої діяльності є умови, в яких вона
протікає. Для цього викладачеві варто створювати ситуації, які б стимулювали
спілкування. Навчальна ситуація дозволяє, по-перше, при ознайомленні з новим мовним
матеріалом продемонструвати де, коли, для чого можна використовувати навчальний
матеріал. По-друге, навчально-мовна ситуація під час відпрацювання дозволяє
забезпечити участь кожного студента в слуханні і використанні опрацьованого матеріалу
у висловлюванні при виконанні вправ у парах. Навчальна ситуація повинна викликати у
студентів певні емоції. А це можливо лише тоді, коли ситуація цілком зрозуміла
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студентам і викладач пропонує її цікаво, захоплено. Навчальна ситуація повинна
зацікавлювати студентів, викликати у них бажання та готовність брати участь у
спілкуванні.
До методичних принципів відносяться принципи: комунікативності, домінуючої
ролі вправ, взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної
мови. Принцип комунікативності – це провідний методичний принцип, який сприяє
успішному досягненню головної мети навчання іноземної мови у закладах вищої освіти –
навчити студентів здійснювати іншомовне мовленнєве спілкування в межах засвоєного
навчального матеріалу. Принцип комунікативності передбачає побудову процесу
навчання іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації [3, c. 85]. Модель має
зберігати усі найсуттєвіші риси об’єкта, що моделюється. Для процесу спілкування – це
вмотивований характер мовленнєвих дій як викладача, так і студентів.
Комунікативні ситуації, що використовуються у навчанні іноземних мов, мають
моделювати типові ситуації реального життя у відповідній сфері спілкування. Принцип
комунікативності зумовлює добір мовного та мовленнєвого матеріалу, характер вправ,
методів та прийомів навчання.
Як згадувалося раніше, існують рецептивні види мовленнєвої діяльності людини, у
процесі яких вона сприймає і розуміє думки інших людей, одержуючи певну інформацію
(аудіювання і читання) та продуктивні види, коли людина висловлює свої думки або
передає чужі думки в усній чи письмовій формі (говоріння та письмо). Говоріння
забезпечує усне спілкування іноземною мовою в діалогічній і монологічній формі. Воно
спрямоване до однієї особи або до необмеженої кількості осіб. Як і будь-яка інша
діяльність, акт говоріння завжди має певну мету, мотив, в основі якого є потреба; предмет
– думки того, хто говорить; продукт – висловлювання (діалог або монолог) і результат,
який може виражатися у вербальній або невербальній реакції на висловлювання. Як же
породжується усне мовленнєве висловлювання? Спочатку в певній ситуації виникає мотив
висловлювання, що позначає початковий момент породження мовлення, і відповідно –
комунікативний намір того, хто говорить. Комунікативний намір визначає роль мовця як
учасника спілкування, конкретну мету його висловлювання: чи він про щось запитує,
щось стверджує, закликає до чогось, засуджує чи схвалює, радить, вимагає тощо [4, c. 83].
На цьому рівні мовець уже знає, про що говорити, у нього виникає загальний задум
майбутнього висловлювання, який поки що не має свого мовного втілення, але вже існує у
предметно-зображальному коді. Задум стосується всього тексту (висловлювання в цілому:
в ньому намічається основна теза тексту, тобто попередній смисловий план, який
уточнюється мовцем протягом всього процесу його реалізації. Далі здійснюється
оформлення задуму шляхом відбору мовних засобів – граматичних структур, слів, який
реалізується спочатку у внутрішньому мовленні, де створюється потенціальна мовленнєва
схема висловлювання. Потім має місце включення голосового апарату, і сформоване
висловлювання шляхом артикуляції та інтонування втілюється у зовнішньому мовленні.
Спілкуючись рідною мовою, мовець думає лише про те, що сказати і в якій
послідовності. При говорінні іноземною мовою (за умови недостатнього рівня володіння
нею) операції процесу породження мовленнєвого висловлювання стають більш
вибагливими через відсутність міцних зв’язків між мовленнєвим задумом та мовними
засобами його вираження, які існують у носіїв мови.
Сучасні вимоги щодо підготовки кваліфікованого спеціаліста, перш за все
потребують від нього бути учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні
комунікативні спроможності у 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 спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
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Все це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють
іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування та обумовлює необхідність
вивчення курсу «Іноземна мова».
Останнім часом більшість викладачів ставлять перед собою питання, який підхід у
навчанні іноземній мові буде найкращим.
Згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями Ради Європи, метою є не просто
вивчення будь-якої мови, а вільне спілкування цією мовою, тобто формування у студентів
іншомовної комунікативної компетентності. До структури комунікативної компетенції
належать: мовленнєва компетенція (аудіювання, говоріння, читання, письмо); мовна
компетенція (лексичні, фонетичні, орфографічні знання); дискурсивна компетенція;
соціокультурна та соціолінгвістична компетенція; стратегічна компетенція. Студент
повинен уміти здійснювати усне спілкування, розуміти на слух різну інформацію, логічно
структурувати й передавати свої висловлювання, обирати ефективні стратегії для
розв’язання будь-якої проблеми. Основними факторами, які впливають на формування
комунікативної компетентності в студентів, є професійна спрямованість, гуманістичний
стиль спілкування, орієнтація на комунікативну культуру як на професійну цінність.
Але необхідно не забувати про наявність у тих, хто навчається, мотиву для
здійснення комунікації. Діяльності без мотиву не буває – це є головним у процесі
комунікації. Студент повинен бути зацікавлений у вивченні іноземної мови, він має
накопичувати свої знання, вміння та досвід. Комунікативна спроможність розвивається
шляхом залучення студентів до вирішення великого кола значущих, реалістичних і
досяжних завдань, які мають сенс, успішне вирішення яких викликає задоволення та
підвищує їх упевненість у собі [5, с. 220].
На заняттях іноземної мови викладач створює ситуації, в яких студенти
спілкуються в парах, в групах. Це робить заняття більш різноманітним. Працюючи у
групі, студенти виявляють мовну самостійність. Вони можуть допомагати один одному,
успішно коригувати висловлювання співрозмовників. Викладач на заняттях бере на себе
функції організатора спілкування, задає питання, звертає увагу на оригінальні думки
учасників, виступає арбітром у обговоренні дискусійних проблем. На відміну від
аудіолінгвального та інших методів, заснованих на повторенні і запам’ятовуванні,
комунікативний метод задає вправи «з відкритим фіналом»: студенти самі не знають, у що
перейде їх діяльність в аудиторії, все буде залежати від реакцій та відповідей. На кожному
занятті використовуються нові ситуації. Так підтримується інтерес студентів до занять:
адже їм хочеться спілкуватися на осмислені теми. Більшу частину заняття займає усне
мовлення (хоча читанню та письму також приділяється увага). При цьому викладач менше
говорить і більше слухає, лише направляючи діяльність студентів. Він дає завдання, а
потім, «розговоривши» студентів, відходить на задній план і виступає у ролі спостерігача
й арбітра. Бажано, щоб він користувався виключно мовою, що вивчається.
Комунікативний метод полягає в уподібненні процесу навчання до процесу комунікації,
точніше, він заснований на тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування,
нехай дещо спрощеною, але за основними параметрами адекватною, подібною реальному
процесу комунікації.
Для більшого прикладу та занурення у тему, розглянемо завдання, направлені на
навчання студентів складати і вести власні діалоги згідно з навчально-мовленнєвими
ситуаціями на рівні вимог програм. Завдання мають самостійний характер.
Завдання. Тема «Покупки».
Завдання першому партнеру: You are an absent-minded customer. Now you are at the
Hat Department. Choose the hat.
Завдання другому партнерові: You are a shop assistant. Your customer is very absentminded. Help him to choose the right thing. Be polite.
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Інші завдання, направлені на розвиток умінь складати мікродіалоги та
вдосконалювати цим навички оволодіння діалогічними єдностями. На цьому етапі
студентам пропонуються вербальні слухові опори (аудіозапис діалогу-зразку), зорові
вербальні опори (мікродіалог-підстановча таблиця, мікродіалог-схема).
1. «Діалог-зразок».
Завдання:
a) Listen to a dialogue and put the dialogue on the paper into the correct order.
1. Mike! You look awful! What's wrong?
2. It’s no wonder. You don't do anything. What you need to do is to change your lifestyle.
3. You could start by getting up early in the morning and eating a healthy breakfast.
4. I know. But you'll soon get into a routine. You could also join a gym.
5. No, I'm serious. If you work out three times a week, you'll soon start feeling better.
a. Me in the gym? You've got to be joking!
b. Yeah, but I'm used to waking up at about 11 a.m.
c. Well, I feel so bored and tired lately. Nothing seems to interest me.
d. Well, I suppose I could give it a try.
e. And how am I supposed to do that?
b) Use the prompts to act out a similar dialogue: tired / not sleeping / go to bed early / try
drinking warm milk before bed / used to going to bed late /go to bed the same time every night /
wake up early.
2. «Діалог-зразок».
Завдання:
a) Look at the picture and in pairs complete the dialogue by choosing the right word in
each line.
A: Where do you think the picture was taken?
B: In a hospital. / At an academy.
A: What can you see in the picture?
B: I can see a woman putting a plaster on a boy's finger. / I can see a teacher talking to
one of her students.
A: When was the last time you saw your doctor? / When was the last time you talked to
your teacher?
B: Three weeks ago.
b) Use the lines from the given dialogue and in pairs work with another picture.
3. «Крок за кроком».
Завдання:
a) In pairs change the italicized words in the given dialogue, using the prompts on the
board:
In the morning, eat breakfast, go to college, I have 3 classes a day, wake up in the
morning, go to work immediately.
A: What do you do in the evening?
B: In the evening I usually watch TV and then go to bed.
A: How many hours do you sleep a night?
B: I usually sleep 8 hours each night. And when do you go to bed?
A: I go to bed at 8 o'clock and go to sleep immediately.
b) Complete this dialogue with your partner.
Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху в практичному
оволодінні студентами іноземною мовою. Як показує практика, цьому значною мірою
сприяє атмосфера колективного спілкування, організованого на основі комунікативних
ситуацій. Ситуації стимулюють студентів до комунікативно-мотивованого виконання
мовленнєвих дій, а спілкування в таких ситуаціях дає студентам змогу свідомо засвоїти
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іншомовний матеріал. Велике значення має діалогічне та монологічне мовлення. У цьому
процесі можуть бути задіяні декілька учасників. Потрібне спілкування – емоційнозабарвлене, пронизане переживаннями, що приносить радість, зацікавленість і створює
передумови успіху як у навчанні, так і в повсякденному житті.
Таким чином, сутність комунікативного методу викладання іноземних мов у
немовних закладах вищої освіти полягає в тому, щоб розвинути особистість студента,
підготувати його до міжкультурного спілкування, розвинути його самоосвітній потенціал
для задоволення особистісних інтересів у вивченні іноземної мови.
Сучасна ситуація у країні доводить, що попит на висококваліфікованих
спеціалістів, які вільно володіють іноземною мовою підвищується щороку. Найбільшу
ефективність у навчанні іноземної мови студентів має комунікативний підхід, саме він
сприяє формуванню в них комунікативної компетентності як професійної, впливає на
їхній світогляд, систему цінностей, уміння мислити.
Література:
1. Жилкина Д. Н. Решение коммуникативных проблем в процессе обучения
иностранным языкам / Д. Н. Жилкина. – ИЯШ. – 1992. – № 1.
2. Леонтьев А. А. Коммуникативность: пришло ее время / А. А. Леонтьев. – ИЯШ. –
1991. – № 5.
3. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование (Концепция развития
индивидуальности в диалоге культур) / Е. Пассов. – Липецк. Липецкий гос. пед.институт,
1998. – 158 c.
4. Скляренко Н. К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе /
Н. Скляренко. – Киев: Рад.шк., 1998. – 150 c.
5. Стойко С. В. Реалізація комунікативного підходу в навчанні іноземних мов /
С. В. Стойко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. –
Чернігів: ЧДПУ, 2011. – Вип. 85 (Серія: Педагогічні науки). – С. 220-223.

Нікіфорова С.М.
Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова
м. Харків, Україна
e-mail: nikiforovasvetlana719@gmail.com
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ
У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Коли ми говоримо про лінгвокраїнознавчий компонент у викладанні іноземної
мови, ми маємо на увазі ознайомлення учнів із явищами культури через вивчення мови.
До провідних завдань лінгвокраїнознавства відноситься аналіз мовних одиниць, що
найбільш яскраво відображають національні особливості культури народу-носія мови:
реалій (позначень предметів і явищ, характерних для однієї культури та відсутніх в іншій);
конотативної лексики (слів, що збігаються за основним значенням, але відмінних за
культурно-історичними асоціаціями); фонової лексики (позначень предметів і явищ, що
мають аналоги в культурах, що порівняються, але відрізняються національними
особливостями функціонування, форми або призначення предметів). Прикладами реалій
можуть служити українські слова: вареники, галушки, борщ, хата тощо. До галузі
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конотативної лексики відносяться, наприклад, українське слово клас та англійське – class.
Їхнє основне значення – категорія якості. Проте українське слово має додаткові
специфічно українські значення – група учнів, об'єднаних за якоюсь ознакою, а також
учбове приміщення. Фонова лексика в українсько- та англомовних культурах може бути
проілюстрована українським словосполученням поводитися та його англійським
аналогом behave. В англійському аналогу відсутній зворотний займенник. Якщо його
додати, то вийде лексична одиниця з зовсім іншим значенням (behave oneself =
поводитися належним чином).
Слід зазначити, що лінгвокраїнознавство увійшло практику викладання більшості
держав і має різні назви. Отже, вивчаючи лінгвокраїнознавство різних країн, ми
насамперед звернемося до національної особливості мови країни, що вивчається. Так,
наприклад, у Сполучених Штатах Америки воно називається Language and area, у
Німеччині – Kulturkunde (культурознавство), у Великій Британії - Linguocultural studies
(лінгвокультурні дослідження).
При включенні лінгвокраїнознавчого компонента у зміст навчання іноземній мові
потрібні адекватні засоби його засвоєння. Такими засобами можуть бути насамперед
автентичні матеріали: літературні та музичні твори, предмети реальної дійсності та їх
ілюстративні зображення, які найбільше можуть наблизити студента до природного
культурологічного середовища. Для того щоб включити лінгвокраїнознавчий компонент у
викладання іноземної мови, необхідний достатній рівень володіння мовою у студентів.
Так, на кафедрі іноземних мов Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова кілька років тому відкрито спеціальність «Філологія».
Англійська мова викладається на нашій кафедрі з автентичних підручників. Це
підручники британських видавництв: Oxford University Press, Longman, Macmillan,
Cambridge. Усі навчальні матеріали ґрунтуються на реаліях англомовного простору.
Особливо це характерно для підручників видавництва Оксфордського університету.
Якщо, наприклад, відкрити зміст підручника New Headway Advanced, ми бачимо, що в
другому уроці йдеться про відомих англійських письменників Айріс Мердок і Оскара
Уайлда, у четвертому уроці, присвяченому знаменитостям, про американського
письменника Нормана Мейлера, американську актрису Лайзу Мінеллі, американського
актора Леонардо ДіКапріо. П'ятий урок присвячений проблемам сім'ї та шлюбу у Великій
Британії та США. У шостому уроці розповідається про те, як принц Гаррі представлений у
британських ЗМІ. У сьомому уроці подається біографічний нарис Уолта Діснея. Тема
«спорт» у восьмому уроці представлена командою Манчестер Юнайтед та олімпійським
чемпіоном-гребцем Стівом Редгрейвом. У підручнику домінують реалії англомовного
простору. Те саме можна сказати і про інший відомий підручник Masterclass, який
видається і перевидається у видавництві Оксфордського університету.
На сьогоднішній день існують два способи подання лінгвокраїнознавчої інформації:
1. Тематичний метод. Відомості про країну систематизуються на певні теми, потім
інформація передається студентам.
2. Філологічний метод. Використовуючи цей спосіб, викладач безпосередньо
звертається до мови. Лінгвокраїнознавча інформація виокремлюється з самих іншомовних
структур – лексичних одиниць, словосполучень, речень, текстів. Оскільки філологічний
спосіб виходить з певних одиниць мови, що вивчається, він може реалізуватися тільки в
процесі навчання на мові, що вивчається.
Дані способи подання лінгвокраїнознавчої інформації тісно пов'язані між собою. У
разі, коли змістом матеріалу навчання є не лише країнознавча інформація, а й спосіб її
викладання на мові, що вивчається, з'являються філологічні проблеми, вирішення яких
орієнтоване на покращення методики викладання іноземної мови.
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Багато дослідників порушують питання структури лінгвокраїнознавчого матеріалу,
а також відповідні вимоги до нього. Від вибору лінгвокраїнознавчого матеріалу
залежатиме
практична складова та кінцевий результат.
Обираючи той чи інший лінгвокраїнознавчий матеріал, необхідно знайти у ньому
відбиток дійсності держави й мови носіїв. Матеріали можуть бути представлені мовними
творами або лексичними одиницями, які породжені в реальних умовах та ситуаціях
комунікації, тобто матеріали мають бути автентичними.
При відборі лінгвокраїнознавчого матеріалу викладач має враховувати й
актуальність соціально-рольової взаємодії між учасниками комунікації. Певні зміни у
суспільно-політичному ладі можуть вплинути на лексичні одиниці.
Ще одним критерієм при відборі лінгвокраїнознавчого матеріалу може стати
типовість. Для досягнення високих результатів в освітній процес повинні
впроваджуватись уніфіковані або шаблонні мовні твори, які регулярно зустрічаються в
ситуаціях реального спілкування.
Слід зазначити, що критерії відбору лінгвокраїнознавчого матеріалу повинні
ґрунтуватися, в першу чергу, на лінгвістичному підході, а не країнознавчому чи
культурологічному. Країнознавчу інформацію учні повинні отримувати для розширення
наявних знань, але це не повинно стати самоціллю при вивченні іноземної мови.
Ще одним питанням при відборі лінгвокраїнознавчого матеріалу є готовність учнів
до отримання та усвідомлення інформації про мову, що вивчається. Під готовністю
розуміється прагнення учнів набувати знань не лише під час аудиторних, але
позааудиторних занять, здатність самостійно розвивати вже існуючі лінгвістичні навички.
Іншими словами, це готовність учнів сприймати лінгвокраїнознавчий матеріал як
пізнавальну працю.
Структура підготовленості учнів до отримання лінгвокраїнознавчих знань містить у
собі мотивацію щодо вивчення іноземної мови та мовну готовність. Поняття «готовність»
сумірно з іншим поняттям – «комунікативна компетенція», яка включає володіння
мовною компетенцією учнів разом із придбанням великої кількісті позамовної інформації,
яка важлива при комунікації. А пізнавальна готовність сприяє виявленню рівня
сформованості мовних знань.
Лінгвокраїнознавчий компонент включає не тільки розуміння існуючих реалій,
формування лексичних навичок, долучення до соціокультурних особливостей країни
мови, що вивчається, поступове володіння комунікативною компетенцією, а також
навчально-інтелектуальні здібності, які полягають в умінні аналізувати та порівнювати
отримані знання під час освітнього процесу.
Необхідно знайомити учнів не лише з географією країни та її пам'ятками, звичаями
та традиціями, але й навчити розмірковувати про роль країни на міжнародній арені,
зрозуміти загальне та відмінність між народами, а також роль і статус мови, що
вивчається в сучасному світі.
Лінгвокраїнознавство тісно пов'язане з країнознавством. Методика викладання
лінгвокраїнознавства відрізняється від країнознавства. Країнознавство поєднує у собі
сукупний навчальний матеріал країни. Навчання країнознавству реалізується тими самими
методами, які характерні для інших суспільних дисциплін. В освітніх в установах цими
формами можуть бути лекції, практикуми, семінари, колоквіуми, де викладач має право
використовувати як традиційні, так і інноваційні методи навчання.
Лінгвокраїнознавство також як і країнознавство співвідноситься з навчальним
матеріалом про життя країни, але навчання складає іноземною мовою. Як наслідок у
лінгвокраїнознавстві використовується інша методика навчання. Причина не в тому, що
учні не мають мовної підготовкою для засвоєння матеріалу. Лінгвокраїнознавство
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застосовує філологічну методику, оскільки мова та культура виступають як єдине ціле.
Учні, які мають достатню підготовку, сприймають чужу культуру та мову особистісно
зацікавлено.
Таким чином, існуючі національні характеристики, втілені в навколишній
дійсності, а саме, лексика, фразеологізми, приказки та прислів'я стають об'єктом вивчення
лінгвокраїнознавства. За допомогою лінгвокраїнознавчого матеріалу учні намагаються
осмислити спосіб життя носіїв досліджуваного мови, особливості національного
характеру, історію, звичаї та традиції країни. Усі суспільно-політичні зміни, що
відбуваються відбиваються у лексичних одиницях.
Отже, різноманітність факторів, що впливають на процес навчання іноземній мові,
їх взаємовплив та взаємозалежність призводить до висновку, що навчання іноземним
мовам слід сприймати як складну систему, яка потребує відокремлення цих факторів і
подальший облік в освітньому процесі. Навчаючи іноземній мові, викладач повинен
відкрити культуру країни мови, що вивчається, створити умови для діалогу культур.
Повідомлення знань про культуру, історію, реалії та традиції сприяє вихованню
позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу-носія даної мови.
Отже, навчання лексичному аспекту лінгвокраїнознавства, яке побудовано на
лінгвокраїнознавчих матеріалах, сприяє появі внутрішньої мотивації у тих, хто навчається
до вивчення іноземних мов, розвитку комунікативних компетенцій. При зародженні
внутрішньої мотивації центр процесу навчання переміщається з боку вчителя у бік учня.
Як результат учні можуть вибрати зміст та форму практичного заняття. Безумовно,
лінгвокраїнознавство не є продуктивним засобом для вирішення проблем у навчанні
іноземним мовам. Але лінгвокраїнознавство може виступити засобом розширення мовних
знань.
Таким чином, лінгвокраїнознавство є новою навчальною дисципліною та підходом
у методиці викладання іноземних мов.
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МЕДІАДИДАКТИКА: САЙТ RESEARCHGATE ЯК ЗБЕРІГАЧ
І ПОШИРЮВАЧ ПРОФЕСІЙНО-НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Є такий наукометричний майданчик – сайт researchgate [1]. Тут представлено
актуальні матеріали, цікаві для фахівців різних галузей. Праці дослідників з усього світу
можна читати у прямому доступі. Публікації одразу перекладаються на потрібну вам
мову. Споживач інформації автоматично одержує нові публікації зі сфери власних
інтересів і потреб – вони надсилаються постійно. Допомагають у цьому позиціювання
автора сторінки (він вказує це при реєстрації), ключові слова, анотації опублікованих
праць, завантажених на сайт. Можна також побачити, яким університетам цікава ваша
праця, дізнатися про вакансії в освітніх установах світу. І ще багато чого цікавого і
потрібного є на цьому сайті.
Постійно фіксується кількість осіб, котрі читали матеріали, вміщені на вашому
профілі (конкретно по кожній праці, представленій на майданчику). От, наприклад, як
виглядала крива звернень до матеріалів на профілі Hanna-ganna-Anna-Onkovych/stats по
тижнях, за період від 27 жовтня до 30 листопада 2021 р.[1]

Щотижня і щодня на профілі можна бачити кількість читачів . Наприклад, 18 cічня
матеріали, представлені на цьому профілі, читали у таких країнах (зазвичай подають 15):
Ukraine +95 Russia +11 Germany +4 Uzbekistan +3 China +3 Turkey +3 Poland +3 Colombia
+2 Philippines +2 Kazakhstan +1 Thailand +1 Slovakia +1 Peru +1 Japan +1 United States +1.
На тижні, що закінчився 21 листопада: Україна + 300 Росія + 25 Кенія + 11
Казахстан + 6 Франція + 5 Нідерланди + 3 Німеччина + 3 Білорусь + 3 Сальвадор + 2
Китай + 2 Узбекистан + 2 Об'єднане Королівство + 2 Польща + 2 Албанія + 1 Сполучені
Штати + 1. Ці матеріали були цікаві дослідникам із таких установ: Національний
університет Києво-Могилянська академія, Україна Київ, НАН України Київ, Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Роттердамський університет
Еразма Нідерланди Роттердам, Карла-Франценса-Університет Граца Грац...
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На тижні, що закінчився 28 листопада, публікації Г.В.Онкович цікавили науковців
у країнах: Україна +424 Russia +45 France +13 Netherlands +6 Pakistan +4 Germany +4
Switzerland +2 South Africa +2 China +2 Italy +2 Nigeria +1 Turkey +1 Colombia +1 Poland
+1 Philippines +1.
На сайті подається й інформація про дослідників, котрі була цікава та чи інша
публікація. На профіль колег легко перейти за посиланням, і тоді можна побачити
розгорнуту інформацію дописувача, ознайомитися з його науковим доробком. Зазвичай,
науковці, котрі знайомляться з тою чи іншою публікацією, працюють на суміжному полі.
Потрібні матеріали можна поцінувати – їхній рейтинг відбивається на екрані, можна
«покласти у шухляду» , зберегти – це надалі пришвидшить пошук, наприклад, для
посилання чи цитування. Пропонуються дослідження на основі інтересів «господаря»
профілю. Це - автореакція сайту на дотичні публікації. От, наприклад, нещодавно на
профіль Hanna-ganna-Anna-Onkovych/stats надійшло посилання про вихід статті «Вплив
стратегії самопрезентації та міцності зв’язку на щастя та суб’єктивну життєвість
користувачів Facebook», котра побачила світ у жовтні 2021 року у Журналі досліджень
щастя 22(2) DOI: 10.1007/s10902-020-00348-z. Автори – дослідники із Піденної Кореї
Вонсок Ерік Джанг, Чон Вон Чун, Кім Джихун Кім Ерік Бусі. Автоперекладач тут же
видав переклад Анотації (для ілюстрації якості швидкісного автоперекладу подаємо
тексти без редагування): У поточному дослідженні досліджується, як стратегічні та
справжні стратегії самопрезентації впливають на суб’єктивне самопочуття (SWB)
користувачів Facebook (FB) залежно від їхньої сили зв’язку з наявними друзями на FB.
Результати двоекспериментального дослідження користувачів FB у віці від 18 до 67
показують, що користувачі повідомляють про більше щастя (Експеримент 1) і вищий
ступінь суб’єктивної життєвості (Експеримент 2), коли приймають стратегічний
стиль самопрезентації для розміщення вмісту на FB, а не справжній стиль
самопрезентації, уявляючи в якості цільової аудиторії слабких друзів. Якщо
орієнтуватися на друзів зі слабкими зв’язками, стратегічна самопрезентація допомагає
користувачам FB виконувати цілі підтримки відносин, що, у свою чергу, покращує SWB.
Уявляючи повідомлення для сильних друзів, як стратегічні, так і справжні стратегії
самопрезентації мали схожий вплив на SWB користувачів FB. Зазначається, що контент
доступний з Journal of Happiness Studies. [2]
Натиснувши на ім’я одного із співавторів Вонсок Ерік Джанг дізнаємося, що він
представляє Університет Сонгкюнкван , який розташований у Сеулі, Південна Корея. На
його сторінці у прямому доступі представлено й інші його статті. Зокрема «Самооцінка
пом’якшує вплив стилю самопрезентації на відчуття суб’єктивного благополуччя
користувачів Facebook», котра побачила світ у березні 2018 року у виланні «Комп'ютери в
поведінці людини» (Вонсок Ерік ДжангЕрік БусіДженіс Чо). Тут же майданчик пропонує
інші Подібні дослідження, зазначає, що доступний їхній повний текст. Зокрема, стаття
авторського колективу Ерін ФогельДжейсон П. РоузЛіндсі РобертсКетрін Еклз
«Соціальне порівняння, соціальні мережі та самооцінка» була надрукована у жовтні 2014
року у виданні «Психологія популярної медіа-культури». На час нашого звернення до неї
вона мала 222 375 читань, 440 Цитат. В Анотації зазначено: Ерін ФогельДжейсон П.
РоузЛіндсі РобертсКетрін Еклз Сайти соціальних мереж (SNS), такі як Facebook,
надають широкі можливості для порівняння соціальних мереж. Враховуючи широке
використання SNS, метою цього набору досліджень було дослідити вплив хронічного та
тимчасового впливу на самооцінку інформації соціального порівняння на основі соціальних
мереж. Використовуючи кореляційний підхід, дослідження 1 вивчало, чи пов’язане часте
використання Facebook із нижчою самооцінкою. Справді, результати показали, що
учасники, які користувалися Facebook, найчастіше мали гіршу самооцінку, і це було
опосередковано більшою схильністю до порівнянь у соціальних мережах. Використовуючи
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експериментальний підхід, у дослідженні 2 вивчався вплив тимчасового впливу профілів у
соціальних мережах на державну самооцінку та відносну самооцінку. Результати
показали, що стан самооцінки учасників та відносна самооцінка були нижчими, коли
профіль цільової особи містив інформацію для порівняння вгору (наприклад, соціальна
мережа високої активності, здорові звички), ніж коли профіль цільової особи містив
інформацію для порівняння (наприклад, , низька активність соціальної мережі, шкідливі
звички). Результати обговорюються з точки зору існуючих досліджень та їхнього впливу
на роль соціальних медіа для добробуту [3].
«Емоційні реакції перегляду Facebook: щастя, заздрість і роль сили краватки»
стаття Руоюнь Лінь, Соня Утц (Німеччина), котра побачила світ у листопаді 2015 року у
виданні «Комп'ютери в поведінці людини». Зазначено, що доступний повний текст.
Переклад анотації: У Facebook користувачі стикаються з повідомленнями як із сильних,
так і з слабких зв’язків. Незважаючи на те, що кілька досліджень вивчали емоційні
наслідки використання Facebook, ролі міцності зв’язку приділялося менше уваги. Ця
стаття має на меті дослідити емоційні наслідки читання публікації у Facebook та
вивчити роль сили краваток у прогнозуванні щастя та заздрості. Два дослідження – одне
кореляційне, засноване на вибірці з 207 американських учасників, а інше –
експериментальне, на вибірці з 194 німецьких учасників, – були проведені в 2014 році. У
дослідженні 2 заздрість була розрізнена на доброякісну та зловісну заздрість. На основі
багатометодного підходу результати показали, що позитивні емоції переважають, ніж
негативні, під час перегляду Facebook. Крім того, міцність краватки позитивно
асоціюється з відчуттям щастя і доброзичливої заздрості, 1703 читання,189 Цитати [4].
Ще один приклад. Стаття Енн Л. Зелл Ліза Меллер «Ти радий за мене… на
Facebook? Потенційна важливість «лайків» і коментарів». Анотація: Ділитися
позитивними особистими новинами — відомими як використання великих літер — із
захопленим слухачем у особистих взаємодіях було пов’язано з позитивними результатами
(Gable & Reis, 2010). Ми намагалися поширити цю модель використання великих літер на
онлайн-контекст, що включає масове спілкування (O'Sullivan & Carr, 2017). Ми опитали
учасників (n = 311) щодо оновлення їх статусу у Facebook за попередні два тижні. Згідно
з гіпотезою, учасники сприйняли як позитивніші та важливіші та краще запам’ятали
оновлення свого статусу, отримали більше відповідей. Отримання більшої кількості
лайків і коментарів щодо оновлення статусу також пов’язувалося з повідомленням про
більше щастя та самооцінки, більшого задоволення відповідями, отриманими
оновленнями статусу, і сприйняттям спільноти Facebook як більш зацікавленої в її
гарних новинах. 1760 читань 62 Цитати https://bit.ly/3lmCZYq [5]/
Використання соціальних мереж перебуває в центрі уваги дослідників з різних
країн. Сайт активно реагує на появу нових публікацій, зацікавлені споживачі наукової
інформації одразу мають можливість ознайомитись з новинками. Часто дослідники з
різних країн публікують спільні дослідження, адже активність у соціальних мережах стає
все більш поширеною. Науковців цікавлять різні аспекти їхнього функціонування.
Зокрема, Артем Онкович у статті «Соцмережа Фейсбук та інформаційно-психологічні
операції» розглядає причини використання соціальних мереж як засобу впливу на
особистість та суспільство; деякі наукові розробки щодо методів та цілей проведення
інформаційних операцій в умовах гібридної війни; приклади використання потенціалу
соцмереж (на прикладі Фейсбуку) у проведенні інформаційно-психологічних операцій
гібридної війни, зокрема стосовно формування соціальної напруженості, підтримки
взаємоконтраверсійних та конфронтаційних радикальних груп суспільства тощо [6].
Українські дослідники мають свій професійний інтерес до дослідження соцмереж.
Набуває
поширення
як
парасольковий
термін
українського
походження
«блогодидактика»: у педагогічних публікаціях ідеться про використання блогів, сайтів,
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авторських сторінок з освітньою метою [7-13]. Дослідники галузей «соціальні
комунікації» і «журналістика» вирішують інші завдання – медійні. Українські
спостереження відповідають світовому контекстові.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У РОЗВИТКУ МЕДІАКОМПЕТЕНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
Використання соціальних мереж перебуває в центрі уваги дослідників у різних
країнах. . Науковців цікавлять різні аспекти їхнього функціонування, оскільки вони
розвивають медіаграмотність особистості, роблять її медіакомпетентною, збагачуючи
потрібними фаховими, культурологічними та іншими знаннями – відповідно до потреб
соціуму.
Ще зовсім недавно велися суперечки навколо базових термінів і понять. Зокрема,
професор Університету Амстердама Альберт Букхорст, експерт Европейської мережі
шкільних бібліотек й інформаційної грамотності [[2, с. 41 ] зазначав, що існує значна
кількість термінів, котрі використовуються як синонімічні і продемонстрував це через
поняття «інформаційна грамотність». Аналіз споріднений понять спонукав дослідника
розглядати цей термін як «парасольковий», котрий об’єднує різні поняття. За якими
критеріями він це робив? Їх кілька. Інформаційна швидкість – оволодіння інформаційною
компетентністю. Навчання користувача – загальний підхід до навчання користувачів
доступу до інформації. Навчання користування бібліотекою – акцент на навички роботи в
бібліотеці. Бібліографічний інструктаж – навчання пошуку і вилучення інформації.
Інформаційна компетентність – комплексні навички і цілі інформаційної грамотності.
Інформаційні навички – акцент на інформаційних можливостях. Останнім часом говорять
ще про один синонім – медіа-інформаційна грамотність (МІГ).
Ми розглядаємо поняття «парасольковий термін» не як набір можливих синонімів, а
як такий, що згуртовує різні відгалуження певної галузі знань. Свого часу ми ілюстрували
це на прикладі актуалізації поняття «медіаосвіта». [3, 7, 13]. Медіаосвіта (media education)
– процес розвитку і саморозвитку особистості за допомогою та на матеріалі засобів
масової комунікації (медіа) . Нині вона успішно розвивається за трьома векторами, які
визначено як професійно-орієнтований, медіапедагогічний і медіапсихологічний. У цьому
освітньому відгалуженні виокремлюють такі основні напрями: 1) медіаосвіта майбутніх
професіоналів – журналістів (преса, радіо, телебачення, Інтернет), кінематографістів,
редакторів, продюсерів та інших «медійників»; 2) медіаосвіта майбутніх педагогів в
університетах, педагогічних інститутах, у системі підвищення кваліфікації викладачів
ВНЗ і шкіл; 3) медіаосвіта як складова частина загальної освіти школярів і студентів, що
може бути інтегрованою з традиційними дисциплінами або автономною (спеціальною,
факультативною, гуртковою і т. ін.); 4) медіаосвіта в установах додаткової освіти і
дозвіллєвих центрах; 5) дистанційна медіаосвіта школярів, студентів і дорослих з опертям
на «старі» і «нові» медіа; 6) самостійна / безперервна медіаосвіта. Ми зазначали, що
медіаосвітній напрямок успішно розвивався в Інститут вищої освіти НАПН України.
Завдяки дослідженням, проведеним тут,. до усталеного переліку додався ще один : 7)
медіаосвіта майбутніх фахівців різних напрямів підготовки, оскільки йшлося не просто
про «медіа для всіх» (це гасло було певний час популярним), а про те, як найбільш
ефективно використовувати професійно орієнтовані медіатексти в підготовці майбутніх
фахівців, щоб у подальшому вони успішно застосовували навички роботи з мас-медіа для
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підвищення професійного рівня й для самоосвіти впродовж усього життя. В цей же час
виокремилося поняття «медіадидактика вищої школи», згодом в цьому руслі стали вести
мову і про професійно-орієнтовану медіаосвіту. Відтак виокремилися поняття
«професійно-орієнтована медіаосввта», котре теж стало «парасольковим». [8, 12, 12, 13].
Медіаосвіта мала кілька успішних прикладів наукових досліджень з упровадження
медіатехнологій у навчальний процес вищої школи в Інститут вищої освіти НАПН
України. Ці приклади часто збагачували зміст часопису «Вища освіта України» і нині
згадка про них посідає досить високі позиції у профілі «Медіаосвіта» в мережі «Гуглакадемія» [19]. Формування медіа- та інформаційної грамотності нині є одним із
пріоритетів Стратегічного плану Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». Медіа- та
інформаційна грамотність (МГ та ІГ) – це сукупність настанов, знань, умінь і навичок, які
дають людині змогу визначати, коли і яка інформація потрібна, де і як її можна отримати;
як слід її критично оцінювати, систематизувати й використовувати відповідно до етичних
норм. Ці поняття, на думку дослідників, виходять за рамки комунікаційних та
інформаційних технологій і вміщують навички критичного мислення, осмислення та
інтерпретації інформації у різних професійних та освітніх галузях.
Свого часу саме навчальні заняття з авторського курсу „Медіаосвіта” [10] дали
поштовх до роздумів і пошуків, адже в сучасній вищій школі України не викладалися
курси з медіаосвіти, медіапсихології, критичного мислення, не розглядали освітні
можливості коміксів… А саме це ілюстрували приклади, наведені в монографії
«Медіакомпетентність фахівця» [5]. Напрацювання, викладені в ній, значною мірою –
результат самоосвіти, потреба в якій виникла під час проходження професійноорієнтованого курсу „Медіаосвіта”. Автори названої монографії – випускники кафедри
видавничої справи та редагування Національного технічного університету України „КПІ”,
перші слухачі нашого експериментального спецкурсу „Медіаосвіта” [10]. Видання
підготовлено за матеріалами дипломних проектів випускників. Досвід підготовки до
друку комплексного дослідження, об’єднаного однією ідеєю й виконаного під орудою
одного керівника, мав стати хорошим прикладом для багатьох кафедр, котрі готують до
самостійної діяльності фахівців ХХІ століття. Видрукувані матеріали засвідчували
можливості професійно-орієнтованої медіаосвіти у формуванні фахових якостей
майбутнього спеціаліста.
Минули роки. І от нещодавно в мережі з’явився пост однієї з перших слухачок
курсу, випускниці кафедри Видавнича справа та редагування КПІ Ірини Липовецької:
Iryna Lypovetska: У нас в університеті була дисципліна під назвою «медіаосвіта». Якщо
коротко і на хлопський розум - ми вчились відрізняти правду від брехні у масмедіа. Вітаю
Вас, Ганна Онкович� Повну важливість цього предмету я зрозуміла лише під час роботи
в РБК, коли відчула, який вплив на свідомість людей має інформація. Дуже шкода, що в
студентські роки я не розуміла усієї важливості дисципліни. Після усіх подій в Україні і
світі мені здається, що медіаосвіта просто необхідна в школі.
Хочу зачепити дуже болючу для нас усіх тему: «Вакцинація або чому я скаржуся на
антивакцинаторські пости у ФБ та Інста». На уроках медіаосвіти я вивчила декілька
правил - перевіряй першоджерела, дочитуй до кінця, перевіряй посилання. Це має бути
державний сайт, особисті соцмережі публічних або уповноважених осіб, авторитетне
ЗМІ. Якщо першоджерелом є невідомий сайт-одноденка, відео з перекладом і без
оригінального супроводу, фейкові сторінки у соцмережах - будьте певні, новина є фейком.
До чого тут вакцинація? А до того, що такої кількості фейків у соцмережах, як
зараз я не бачила з 2014 року. Наводжу приклад. Ось пост одного мого друга в ФБ. Як
його сприйме пересічний користувач соцмереж, який не звик перевіряти інформацію? Є
наказ Мінохорони здоров‘я України про внесення поправок до протоколу клінічного
випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів спрямованих на
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запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації COVID-19. Звучить вже
страшно. Далі щось про внесення правок - не цікаво, не читаємо. Наступні два посилання
- на Державний реєстр лікарських засобів, а саме на вакцини Астразенека і Янссен.
Зазвичай люди просто пов‘яжуть між собою усі ці посилання на сайт, якому, здавалося
б, варто довіряти, і зроблять висновок, шо держава проводить клінічне дослідження
вказаних вакцин над людьми. Але давайте разом проаналізуємо. В наказі є посилання на
додаток, у якому роз’яснено про який препарат йдеться. «Рандомізоване подвійне сліпе
плацебо-контрольоване дослідження фази II з 2 частин і 2 груп для визначення
безпечності й ефективності ніклозаміду у пацієнтів із COVID-19 і шлунково-кишковою
інфекцією», AZ-NICL-COV-1, версія 1.4 від 28 квітня 2021 року» - наполегливо прошу усіх
перейти за посиланням у наказі і перевірити. Тобто вакцини, на які у пості посилаються
нижче, взагалі не стосуються того злощасного наказу.
Я скаржусь на 99% антивакцинаторських постів лише тому, що вони у своїй
переважній більшості просто фейк. Якщо хочете, я наведу ще дуже багато прикладів
фейкових антивакцинаторських дописів. За увесь цей час мені на очі трапився лише 1
правдивий пост. Це був скрін з новин про те, що низка країн Європи забороняють
Модерну у зв‘язку зі збільшенням випадків побічних ефектів. Я перевірила новину на
декількох авторитетних сайтах, це дійсно правда. Усе, більше не бачила.
https://www.facebook.com/100023468300614/posts/1025827961542804/?d=nчу
зачепити
дуже болючу для нас усіх тему: «Вакцинація або чому я скаржуся на антивакцинаторські
пости у ФБ та Інста». …Усі мої факти основані на доказовій медицині, інформація на
яку я опираюсь - лише офіційні джерела. У випадку з медичною тематикою це офіційні
сайти ВООЗ, Юнісеф і т.д. Я не маю медичної освіти, тому бачу сенс вірити лише
джерелам, які визнані світовою медичною спільнотою. За таким принципом я їжджу на
авто. Я не механік, але довіряю механікам, які його зробили, тому не боюсь сідати за
кермо, а якщо авто поламається, я їду в ремонтну майстерню, а не намагаюсь лагодити
його самостійно. Думаю, аналогія зрозуміла. Я назвала вам джерела, можу дати
посилання, але не бачу сенсу, оскільки ви скептично ставитесь до медицини.
А у випадку з фейками, то я, хоч і не професор у сфері медіаосвіти, але вивчала цей
предмет в універі і випробовувала свої знання під час роботи в ЗМІ. Тому сміливо можу
стверджувати, що я таки знаю, про що говорю. Відверто фейкової інформації на
просторах інтернету настільки багато, що я більше не можу мовчки на це споглядати.
Отже, про користь курсу «Медіаосвіта» у вищій школі свідчать його слухачі. Й не
просто свідчать – осучаснюють теорію, надають актуальні приклади. В курсі, що
викладався в КПІ, про проблеми медицини не йшлося. Але розуміння критичного
мислення дається взнаки, що й відображено в процитованому дописі.
Подальший бурхливий поступ медіаосвітніх технологій спонукав нас до залучення
«під парасольку» низки явищ, котрі сприяли розвиткові медіа-інформаційної грамотності
[1, 4, 8, 11]. Поняття «медіадидактика» інтенсивно наповнювали приклади новітніх
медіаосвітніх технологій, що й дало підстави сьогодні вважати його парасольковим
терміном. Першими термінами - складниками медіадидактики – ми розглядали поняття
«пресодидактика», «радіодидактика», «теледидактика», «кінодидактика» тощо, пов’язані з
так званими «старими медіа». Із з’явою Інтернет-технологій до освітнього процесу почали
залучати новітні технології, котрі свідчили про розвиток інтернет-дидактики. Сьогодні це
поняття теж можна розглядати як парасолькове, але це – завдання подальших
спостережень. Отже, представляємо кілька «медіадидактичних» прикладів. [14-18].
Вікідидактика — частина педагогіки, що займається питаннями застосування
Вікіпедії у навчальному процесі, розроблянням й апробацією нових дидактичних
матеріалів з опертям на вікіджерела. Зокрема її задачами є: розробка і апробація нових
дидактичних матеріалів; розробка і впровадження різновидів уроків (вікіуроки, предметні
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(з літератури, географії, історії тощо), виховні, «людина з Вікіпедії», «людина до
Вікіпедії», уроки-подорожі, уроки за матеріалами вікіпроектів, уроки за матеріалами
Фотоконкурсів тощо); вікітренінги; розробка і впровадження різновидів лекцій для
студентів: вікілекції, предметні заняття; створення вікістудій і вікішкіл у вишах;
написання рефератів, оглядових статей тощо. Набувають поширення й розмаїття
Вікіуроки – уроки з опертям на матеріали Вікіпедії - можуть бути предметними – з
урахуванням, матеріали якої дисципліни опрацьовуються, й «вікіпедичними» - з
підготовкою статті до Вільної енциклопедії [6]. Подібну роботу проводять педагоги в
багатьох регіонах України, досвід яких відтворюється на сторінці «Вікідидактика» і
«Вікіпедія в школі» в мережі Фейсбук.
Поняття «блогодидактика», яке виокремилося відносно недавно від поняття
«медіадидактика», нині ми розглядаємо теж як парасольковий термін, щоб привернути
увагу освітян до інтенсивного його наповнення новими складниками. У грудні 2017 року в
мережі
Фейсбук
було
створено
сторінку
спільноти
«ПЕДАГОГІЧНА
БЛОГОДИДАКТИКА» - для поширення передового досвіду педагогів-новаторів, котрі
створюють власні блоги. Педагоги-блогодидакти отримали своє поле для поширення
власного досвіду, ознайомлення з набутками колег. Сторінка прислужилася багатьом
вчителям-предметникам. Особливо ж - молодим педагогам, котрі змогли
самоудосконалюватись і набувати професійної компетентності з опертям на досвід
старших - креативних, одержимих, натхненних колег, для яких педагогічний пошук давно
символізує Творчість.
Сьогодні поняття блогодидактика має кілька означень – педагогічна, інженерна,
медична, економічна, юридична [15]… Не всім галузям поки що «пощастило» так, як
учителям української мови та літератури, початкової школи, інформатики… Але
наповнення професійно-орієнтованих блогів актуальними прикладами набуває обертів.
«Книгоспалах-дидактика» - це теж сторінка у мережі Фейсбук. Але вона має свій
контингент - бібліопедагогів, медіаосвітян, любителів книги. Флешбук (від англ. flash –
спалах, book – книжка) – інноваційна форма бібліотечної роботи, яка передбачає активну
популяризацію книги в соціальних мережах. Це поняття з’явилося в Інтернеті завдяки
«книжковому флешмобу» порівняно недавно, водночас у різних соціальних мережах.
Сьогодні бібліотечні працівники успішно використовують цю форму пропаганди книги,
пропонують при цьому різні «жанри» своєї інформаційної діяльності. Наразі в мережі
чимало прикладів пропаганди не тільки книжки, про яку йдеться, а й про
«навколокнижковий» простір – безліч дотичних матеріалів, форм просвітницької роботи.
Ці та інші приклади спонукали нас до створення і використання книгоспалахів
(флешбуків) у навчальному процесі (не тільки у бібліотечній сфері – то справа
бібліомедіадидактів). Тож з’ява нового поняття – книгоспалах-дидактика (флешбукдидактика) свідчить про наявність такого складника інтернет-дидактики, медіадидактики.
Створювати сторінки улюблених книжок можуть вчителі – разом з учнями, видавництва,
автори та їх прихильники, студенти, котрі займатимуться просуванням української
книжки, інші фахівці чи просто любителі літератури.
Через соціальні мережі в освітній простір потрапляють й інші поняття –
муралодидактика, дидактика вуличного мистецтва, вебінародидактика тощо. Сучасні
медіаосвітні технології значно активізують навчальний процес. Його осучаснення – через
розмаїття медіаосвітніх технологій - сприяє розвиткові медіадидактики і є потребою часу.
Адже серед базових компетеностей, котрим має володіти сучасний фахівець, медіаграмотність, меді компетентність.
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конференції. Київ, 25 листопада 2020 року. К., 2020 – С.25-27.
19. Профіль «Медіаосвіта» //
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9DD_jFMAAAAJ
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ПОШУКОВОГО ЧИТАННЯ НА
ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
В ГРУПАХ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ
Для здійснення наукових аспектів майбутньої професійної діяльності майбутні
фахівці мають мати навички, знання й уміння, потрібні для роботи з текстовою
інформацією. Цього можна навчити студентів, котрі в Україні навчаються англійською
мовою, на заняттях з української мови. Часу на опанування української мови в таких
групах обмаль. До того ж карантинна ситуація обмежила безпосереднє спілкування
викладача-мовника і студентів, довелося розробляти нові типи занять.. Це спонукало
переглянути можливості навчання пошукового читання,
Як у закордонній, так і у вітчизняній методиці існує класифікація видів
комунікативного читання, розроблена з урахуванням конкретної комунікативної задачі,
установки па ступінь повноти і точності добування інформації, яка зумовлює характер
процесу читання. Найбільш визнано в сучасній методиці виділення переглядового ,
ознайомлювального , вивчає і пошукового видів читання, запропонованих С. К.
Фоломкіною. Саме ця класифікація відображає ті види читання, якими користуються для
отримання інформації. Методисти зазначають, що поділ читання:на види обумовлено із
загальним розумінням тематики матеріалу (оглядов/ переглядове); з метою пошуку
конкретної необхідної інформації (пошукове); із загальним охопленням основного змісту
тексту (ознайомлювальне); з метою детального вивчення змісту тексту (вивчаюче).
Мета пошукового читання (reading for specific information) – швидке знаходження в
тексті (текстах) конкретної потрібної інформації (фактів, характеристик, цифрових даних
тощо). У процесі пошукового читання виділяють дотекстовий, текстовий та
післятекстовий етапи. Тематика текстів,. котра пропонується на заняттях з української як
іноземної, відповідає фахові тексти, які опрацьовуються, студентам відомі мовою
навчання.
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Під час дотекстового етапу слід визначити, чи всі ключові слова і поняття відомі
студентам. З цією метою їм пропонується перелік слів і словосполучень із тексту з
паралельним перекладом У цьому першому завданні рекомендується записати до зошита
нові чи призабуті лексичні одиниці, без розуміння яких текст важко сприйняти.
Друге завдання : записати назву тексту і спрогнозувати \ сказати, про що йтиметься
мова у тексті з такою назвою.
Третє завдання: під час читання тексту знайти відповіді на пропоновані запитання,
котрі даються з перекладом. Зазвичай їх 5.
Далі, протягом текстового етапу, треба переглянути текст, знайти відповіді на
дотекстові запитання і записати їх. На перших етапах роботи з розвитку навичок
пошукового читання відповіді на поставлені запитання в тексті виділяються кольором –
спочатку виділено відповіді на всі 5 запитань, згодом – на 4, 3, 2, 1. У подальшій роботі –
виділень у тексті нема; студенти вже мають досвід шукати відповіді на поставлені
запитання за словосполученнями у запитаннях перед текстом, вони легко знаходять місця
в тексті й дають відповіді на запропоновані дотекстові запитання;
Записані відповіді стають своєрідним планом тексту або його тезами – про це слід
сказати студентам у коментарі, це зазначається на післятекстовому етапі. На цьому етапі
можна вести лексико-граматичну роботу ( в т.ч.- записати п’ять слів і словосполучень,
котрі є, га думку студентів, ключовими для цього тексту) , виписувати речення, що
допомагають зрозуміти назву тексту; інтерпретувати заголовок , висловити головну ідею
тексту двома-трьома реченнями; коротко записати зміст тексту за ключовими словами.
Можливі вправи на скорочення тексту.
Як показує наш досвід, після такої навчальної роботи, студенти успішно
орієнтуються в неадаптованих фахових текстах українською мовою. Орієнтувати їх на
професійне спілкування через наукові видання в друкованій формі (книги, публікації в
спеціальних журналах, інформаційних бюлетенях тощо, або в електронній формі) на
заняттях з української мови як іноземної підвищує мотивації до занять х УКІ..
Література:
Класифікація видів читання //
https://stud.com.ua/167156/pedagogika/klasifikatsiya_vidiv_chitannya Дата звернення
04.12.21.
Оглядове, пошукове, ознайомлювальне, вивчаюче читання англомовних текстів //
https://studopedia.ru/15_66488_tema--oglyadove-poshukove-oznayomlyuvalne-vivchayuchechitannya-anglomovnih-tekstiv.html
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Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
м. Харків, Україна
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АЛГОРИТМИ ЯК СПОСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГРАМАТИЧНОГО
МАТЕРІАЛУ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
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Навчання граматики є важливим елементом мовної підготовки іноземних громадян.
Проте воно не повинно бути лише сухим запам'ятовуванням граматичних конструкцій.
Мовленнєвий матеріал для навчання граматики має відображати природнє використання
мови у спілкуванні, а не штучні приклади та надумані ситуації. До того ж, на будь-якому
етапі навчання важливо чітко виділяти у навчальному матеріалі формальні, семантичні й
функціональні аспекти, аби дати студентам змогу встановити зв'язок між ними в певних
контекстах. На думку більшості філологів, які займаються проблемами лінгводидактики
[1],[2],[4] основними етапами роботи над новим граматичним явищем є ознайомлення,
первинне закріплення, розвиток навичок і вмінь використання граматики в усному і
письмовому мовленні та, безумовно, контроль здобутих знань умінь і навичок [див.: 3,
c.80]. Варто ззауважити, що граматичний матеріал доцільно пред'являти також в
доступному обсязі, щоб дати можливість закріпити його в нових контекстах, а тому
процесів презентації граматики із паралельним повторенням засвоєного раніше слід
використовувати в якості опори ілюстративну наочність: схеми, малюнки, таблиці тощо
[див.:2, c. 123, 146, 200]. Дієвим засобом презентації, а особливо закріплення
граматичного матеріалу можуть стати й алгоритми.
Поняття алгоритму як набору інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб
досягти результату розв'язання задачі за скінчено кількість дій, походить із математики і
пов'язується з ім'ям перського ученого Аль Хорезмі [5]. Проте з огляду на
міждисциплінарну природу сучасної науки цей термін вже не пов'язують винятково із
алгеброю, фізикою чи інформатикою, надаючи йому більш широкого розуміння, а самим
алгоритмам – ширшого, різноманітного використання в інших сферах наукової діяльності,
у тому числі й у лінгводидактиці. Тож якщо алгоритм, який власне є системою правил
виконання певного процесу за чітко окреслений час, реалізований у вигляді блок-схем, він
цілком може показати не лише шлях виконання послідовності елементарних дій (кроків) у
точних науках, а й вдало та стисло продемонструвати певні послідовні процеси у навчанні
іноземної мови. І найбільш логічним вживання алгоритмів у лінгводидактиці нам
вбачається у процесі навчання граматики. Адже саме чіткий за структурою, однозначний
за своєю суттю граматичний матеріал найбільше схожий на набір формул і законів так
званих точних наук. Окрім того, на нашу думку, саме етап первинного закріплення є тим
періодом, коли використання алгоритмів найдоцільніше: студент уже пройшов етап
ознайомлення з граматичним феноменом, отримав уявлення про його функціонування, і
тепер має змогу закріпити дану інформацію, але з опорою на прості та дієві схеми роботи,
кінцевим етапом яких є граматично вірне висловлювання із виходом у живе спілкування.
Пропонуємо розглянути основні властивості алгоритмів на прикладах їх
застосування у лінгводидактиці, де кожну з властивостей буде проілюстровано прикладом
закріплення граматичного матеріалу з програми мовної підготовки іноземних студентів на
підготовчому відділенні. З огляду на широкий спектр дисциплін, які викладаються
кафедрою філології та лінгводидактики ХНАДУ, приклади взято із трьох мовних курсів:
української як іноземної, російської як іноземної та англійської мов.
Отже, однією з найперших і найважливіших властивостей алгоритму є його
скінченність. Тобто кожен алгоритм має завершитися після виконання певної скінченної
кількості кроків. Скажімо, перед студентом, який на початковому етапі вивчає російську
мову як іноземну, стоїть завдання визначитися із формою знахідного відмінка однини у
певному реченні. Потрібну в цьому випадку роботу можна вкласти в чотири кроки
алгоритмічного процесу, де початковою даною величиною (1) буде об'єкт речення
(додаток), а потім студент має покроково з'ясувати: 2) істота цей додаток чи неістота; 3)
якщо істота - це чоловічий чи жіночий рід, а для неістоти - чоловічий, жіночий чи
середній; 4) за раніше вивченими матеріалами (конспект та/або граматична таблиця)
знайти необхідне закінчення у знахідному відмінку однини.
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Друга важлива ознака алгоритму – його дискретність, тобто процес, що
визначається за допомогою алгоритму, можна розділити на окремі елементарні кроки,
навіть якщо від початку ідеться про тривалу послідовність складних операцій.
Припустимо, у ході вивчення граматичної теми «Непряма мова» (Reported speech) в
англійській мові на рівні володіння B1/B2 студенту треба впоратися із побудовою
непрямого питання, одночасно звертаючи увагу на три аспекти утворення речення:
трансформацію прямої мови в непряму із подальшим з'єднанням компонентів складного
речення із допомогою відповідного сполучника чи сполучного слова, змінення порядку
слів, який уже не буде питальним, а також певну кількість логічних, граматичних і
лексичних змін, яких може зазнати англійське речення під час подібної трансформації.
Поки граматична навичка не сформувалася дуже добре, зробити це в один нероздільний
крок надзвичайно важко. Проте алгоритм, здатний проілюструвати такий досить складний
процес, паралельно демонструє студентові усі три аспекти роботи із непрямою мовою
одночасно.
Ще одна властивість алгоритму, яка є надважливою, у тому числі і при вивченні
граматики, це його визначеність: кожен крок алгоритму є точно визначеним, дії, що їх
необхідно здійснити, мають бути чітко та недвозначно прописані для кожного можливого
випадку. Саме таким чином у складній граматичній ситуації студент матиме змогу
зробити правильний вибір або прийняти правильне рішення стосовно граматичного
завдання. Наприклад, доцільно подати із допомогою алгоритму таку складну тему при
вивченні української мови, як родовий відмінок чоловічого роду однини. Крок за кроком
прослідковуючи усі варіанти правил і винятків, студент може з'ясувати, яке саме
закінчення потрібно тому чи іншому іменнику: варіант а / я чи у / ю.
Так само, як у математичному обчисленні або при виконанні певних завдань у
фізиці чи інформатиці, під час роботи із граматичним матеріалом необхідно мати вхідні
дані. Наприклад, якщо в якості вхідних, або ж нульових, даних презентувати типову
модель питального речення в англійській мові простого теперішнього часу (Present
Simple), вона дасть змогу працювати із будь-яким набором слів, з яких треба скласти
питальне речення, використовуючи найпростішу послідовність кроків. Такий алгоритм
буде простим, легким для сприйнятті і однозначним, що особливо важливо для студентів,
які вивчають англійську мову на початкових рівнях 0/А1, коли саме розуміння
граматичних конструкцій цієї мови ще не склалося повністю, а бажання спиратися на
знання з рідної граматики доволі сильне, хоча вона, як правило, суттєво відрізняється від
англійської в аспекті побудови речення. Разом із набором вихідних даних, тобто усіма
можливими результатами, які можна отримати в ході роботи із алгоритмом, ця його
властивість дає змогу розкласти на послідовність простих кроків ті теми, які є важкими
для сприйняття на початковому етапі навчання.
Важлива властивість алгоритмів, масовість, тобто здатність забезпечувати
розв'язання будь-якого завдання з класу однотипних за будь-якими вхідними даними,
допомагає закріпити граматичну навичку у формі, більш зрозумілий і цікавій студенту,
ніж постійне повторення (так званий drilling). Скажімо, відпрацьовуючи тему «Умовні
речення першого типу» (Conditional 1), 5-кроковий алгоритм дасть змогу студентам із
різним рівнем підготовки та фонових знань виконати завдання типу «розкрити дужки та
поставити у правильній формі дієслова в головній і підрядній частинах умовного
речення».
Зрештою, використовувати алгоритм як засіб візуалізації граматичного матеріалу,
дає змогу його остання основна властивість – ефективність. Тут варто зауважити, що
алгоритм є ефективним за умови, що всі його оператори досить прості для того, аби їх
точно виконали за скінченний проміжок часу. На відміну від інших властивостей
алгоритмів, які визначають доцільність їхнього використання на етапі первинного
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закріплення граматичної теми, ефективність найважливіша при виконанні тестових або
контролюючих завдань, коли студент повинен виконати певну кількість операцій в умовах
обмеженого часу, користуючись одним або кількома злагодженим алгоритмами.
Отже, як бачимо, незважаючи на стійку асоціацію з точними та комп’ютерними
науками, використання алгоритмів може стати дієвим методом презентації, закріплення і
навіть контролю граматичного матеріалу на усіх етапах мовної підготовки іноземних
студентів, адже воно забезпечує ефективне поєднання дидактичних принципів наочності,
системності та послідовності роботи із іноземною мовою, у той же час стимулюючи
цікавість студентів. Звісно, не варто обмежуватися на заняттях з граматики лише роботою
із алгоритмами, логічно комбінувати їх із іншими варіантами візуалізації, такими як
ментальні (концептуальні) карти, граматичні таблиці та схеми. Проте не слід
недооцінювати доречність даного дидактичного інструменту в аудиторії молодих людей
так званого покоління «Z», для яких комп’ютерні технології – сфера найбільш широкого
застосування алгоритмів – стали не просто важливою, а одною із найбільш знакових сфер
життя.
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УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
Художня література є одним із проявів національної самобутності будь-якого
народу, його мовно-літературних та загальнокультурних традицій. Саме тому невід'ємною
складовою будь-якого художнього твору буде національний колорит, що відображатиме
своєрідну національну мовну картину світу та відтворюватиме характерні риси побуту,
звичаїв, історії, культури певного народу. Одним з засобів вираження національної
своєрідності та створення національного колориту художнього твору є реалії. Ці одиниці є
дуже важкими для засвоєння студентами-іноземцями, вони сприймаються краще у тому
чи тому тексті.
«Мова як найважливіший і універсальний засіб спілкування людей одночасно є
знаряддям акумуляції, збереження і передачі у часі тієї багатопланової інформації, якою
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володіє людський колектив, що послуговується цією мовою. Мова завжди етнічно
маркована – вона і відтворює різноманітні сторони життя народу, і є однією з
найсуттєвіших його ознак» [2, с.123]. Це визначення дає право стверджувати, що саме
мова акумулює національне знання про світ, несе в собі інформацію про різні аспекти
матеріальної культури етносу (народну архітектуру, житло, їжу, одяг, засоби і способи
виробництва, світобачення народу, релігію, фольклор). Це дає змогу досліджувати
національно-мовну картину світу етносу.
Кожна мова інтерпретує об’єктивний світ по-своєму. Цікавим у цьому аспекті є
дослідження, пов’язане зі змінами моделі світу в часовому просторі. Слід підкреслити, що
картини світу, що представляють різні епохи розвитку народу, не можна вважати
варіантами національно-мовної картини світу. Вони становлять взаємодоповнювальні
елементи єдиної моделі світу, що є втіленням цілісності світосприйняття народу.
«Цілісний образ світу створюється людиною в практиці його різноманітних контактів зі
світом за участю всіх форм свідомості – дотеоретичної (буденної), теоретичної (наукової й
філософської) та позатеоретичної (релігійно-міфологічної й художньої)» [6, с. 40]. Це
свідчить про те, що в кожній сфері суспільної свідомості є свої особливі засоби
світосприйняття.
Різні проекції картини світу, на нашу думку, співвіднесені зі сферами діяльності
українців. Беручи до уваги зауваження М. П. Кочергана про те, що «саме в лексиці
найяскравіше відображено специфіку національного світосприйняття» [4, с.13], вважаємо
за доцільне виділення концептів або символів кожної форми поведінки українців. При
цьому в ролі символів виступають національно-ментальні явища. Як вважає
М. П. Кочерган, «семантика символу виявляється лише в контексті світоглядної традиції
певного народу, через що носій іншої культури не може декодувати символ. Процес
створення символу тісно пов’язаний із співвідношенням у мовній одиниці денотативної та
фонової інформації, причому фонова інформація переважає» [4, с.19]. На кількох
прикладах доцільно простежити, наскільки точно слово зберігає характеристики денотата
в часопросторі української мови.
Землеробство. Традиційний вид господарської діяльності і одна з його галузей –
городництво – пов’язані з такими національними символами: соняшник (sunflower),
сочевиця (lentil), біб (bean), гарбузи (gourd). Такий переклад цих реалій взято з повісті
О. Довженка «Зачарована Десна» [3]. Коноплі (hemp) віддавна вирощували для отримання
олії з насіння і тканини з волокон цієї агрокультури. У наші дні лексема «конопля» набула
негативної конотації у зв’язку з поширенням у певному прошарку населення поганої
звички зловживання продуктами переробки цієї рослини. Тобто слово конопля виявляє
зміни оцінного аспекту свого змісту в часопросторі української мови.
Житло. Національним концептом житла в українській мові є хата (cottage). 1.
Сільський одноповерховий житловий будинок. 2. Домівка, господа. 3. Тимчасове
пристанище для кого-небудь. 4. Внутрішнє житлове приміщення такого будинку. Кімната.
5. Родина, люди, які живуть, перебувають в одному такому приміщенні. Зараз з
розвитком цивілізації концепти квартира, дім, багатоповерховий будинок (хмарочос)
частково заміщують концепт хата. У цій сфері життя аспект національного в мовній
картині світу українців звужується за рахунок поширення аспекту масовості. Під аспектом
масовості ми маємо на увазі концепти масового характеру, які не є суто національними і
представлені в інших мовах.
Одяг. За даними української етнографії, «згідно з первісними уявленнями,
навколишній світ населений різними могутніми духами, які не завжди добре налаштовані
до людини, тривалий час побутувала віра у небезпеку зловорожої магії, в лихе око тощо.
Тому одяг, який облягав тіло, повинен був захистити людину від можливих негативних
впливів. Це стосується, наприклад, вишивки, яку наносили на сорочку чи інші компоненти
127

одягу» [5, с. 239]. Також такі реалії, як сурдут (frockcoat), чемерка (overcoat), сіряк (coat),
свита (jacket) та ін. Наприклад: свита — приталений верхній одяг із домотканого сукна,
різновиди якого набули значного розвитку в центральних районах України у XIX сторіччі.
Сіряк — український народний чоловічий та жіночий верхній плечовий одяг до стану,
який носився зверху по сорочці. Зараз поява нових концептів одягу джинси, плащ,
пальто, піджак та ін. очевидно, свідчить, що українці позбулися первісних специфічних
назв частин одягу. Тобто у сфері одягу українці зрушили з рівня, заданого раніше, елемент
національно-мовної картини світу значно трансформовано.
Особливе місце у світоглядному уявленні про українців посідає рушник (rushnyk),
хоча його значення було спрощене за радянських часів. «Рушник – довгастий шматок
декоративної тканини з вишиваним або тканим орнаментом; традиційно використовується
для оздоблення житла, в українських народних обрядах. З часів проголошення
незалежності країни слово рушник відродило друге значення в побуті українців.
Символіка кольору відіграє важливу роль у розкритті мовної картини світу. Так, «у
весільному вбранні домінував червоний колір; в поховальному – білий, який на зламі
ХІХ-ХХ ст. витіснив чорний колір під впливом європейської міської моди» [5, с. 239].
Українська кухня несе в собі такі символи: паляниця (loaf of bread), вареники
(vareniki), млинці (pancakes), коливо (boiled rice with raisins and honey), борщ (borsh), узвар
(stewed fruit), горілка (horilka). Усі символи зберегли свій зміст до сьогоднішнього дня.
Додалися ще такі, як чай та кава, які у ХХ столітті прийшли на зміну настоям із цілющих
трав.
Розгляд цих прикладів слів – реалій та їх розвитку в часовому просторі свідчить,
що під впливом процесу глобалізації деякі денотати української мови втрачають свої
ознаки. Тому в українській мовній картині світу частина національного компоненту
заступається компонентом загальнолюдським. Співвідношення національного і
наднаціонального є важливим аспектом вивчення картини світу, який можна вважати
показником цілісності моделі світу. Загальнолюдська та національна картини світу
взаємозумовлюють, доповнюють і збагачують одна одну.
Проведений аналіз дав змогу виявити особливий, тобто національний, компонент
мовної картини світу українців. Українська національно-мовна картина світу зберегла
набуті загальні значення, через які кожен українець витлумачує досвід народу України й
організовує свою поведінку. Українська національно-мовна картина світу відтворена в
лексичному фонді, успадкованому з праслов’янського етапу розвитку і розвинута за
рахунок неслов’янських впливів. Отже, національно-мовна картина світу українців
характеризується відкритістю до зовнішніх імпульсів, що забезпечує їй
динамічний розвиток.
Проблеми стилістичного аналізу художніх творів набули в наш час надзвичайної
актуальності. Сучасний рівень розвитку духовної культури людини, вироблення нового
мислення породжують прагнення проникнути в таємниці художнього мовлення.
Повість О. Довженка «Зачарована Десна» – непересічне явище української
культури середини ХХ століття. Український народ постає з творів Олександра Довженка
як народ, здатний до високих духовних злетів, народ з розвиненою фантазією, який живе у
світі міфологізованому, сповненому олюднених природних істот. У своїй повісті
О. Довженко зображує побут, стосунки, страхи, забавки героїв. Поряд з роздумами і
психологічними дослідами головного героя в повсті присутнє надзвичайно сильне почуття
національної приналежності, та й мова твору і стиль написання якнайкраще підкреслюють
відданість автора своїй культурі. Мова його твору реалістична, жива та експресивна,
багата на іронію, гротеск, сарказм, ненормативну лексику, сленг і, певна річ, реалії.
Умовно реалії повісті О. Довженка «Зачарована Десна» можна поділити на
найбільш поширені тематичні групи (послуговуючись предметною класифікацією
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С. Влахова і С. Флоріна). Вони виділяють предметну, часову та місцеву класифікації
реалій. В основі предметної класифікації реалій лежить предмет або явище, яке називає
реалія. Залежно від того, який предмет позначають реалії, вони поділяться на три групи.
1. Географічні реалії: 1) назви об’єктів географії (топоніми); 2) назви
ендеміків (тварин і рослин).
2. Етнографічні реалії (поняття, що стосуються побуту і культури народу): 1)
побутові;
2)
трудові;
3)
найменування
понять
мистецтва
та
культури; 4) міра та гроші; 5) власні імена.
3. Суспільно-політичні реалії (поняття, пов’язані з адміністративно-територіальним
устроєм):
найменування
носіїв
та
органів
влади,
організацій,
звань, титулів, станів, каст [1, с. 51-56].
Надалі класифікуємо реалії з повісті «Зачарована Десна» та, користуючись
англомовним перекладом повісті, одразу наводимо переклад всіх цих реалій.
Отже, реалії можна поділити на такі тематичні групи:
1. Географічні реалії:
1) назви об’єктів географії : Борзна (the Borzna), Батурин (the Baturyn), Дніпро (the
Dnipro), Десна (the Desna), Дунай (the Danube), озеро Дзюбине (the Beak Bill Lake),
Церковне озеро (the Church Lake), Тихе озеро (the Silent Lake), річка Сейм (the Seim),
Каховка (the Kakhovka), Артек (the Artek), село Загребелля (the Zahrebellya), село Спаське
(the Spaske);
2) назви ендеміків:
- тварини: лин (tench), чернь червонодзьоба (pochard), очеретянка (gallinule), кулик
(snipe), вальдшнеп (woodcock), дупель (great snipe), кроншнеп (curlew), лошак (steed),
чорногуз
(stork),
соловейко
(nightingale),
деркач (landrail),
перепілка (quail), іхтіозавр (weird prehistoric creature);
- рослини: бузина (alter), любисток (lovage), порічки (currant bushes), печериця
(mushroom), жито (rye), просо (millet), ячмінь (barley), дуб (oak tree), купина (hassock bush);
2. Етнографічні реалії:
1) побутові: сіни (entrance hall), тин (wattle fence), повітка (cattle barn), хата
(cottage), погребня (wormwood - covered cellar), ляда (hatch), піч (pitch), курінь (summer hut,
camp), жижки (legs), хлів (barn), кайдани (chains), шинок (tavern), запічок (ingle), стріха
(thatch), хвіртка (gate), буцегарня (jail), хутір (small village), криниця (spring) та ін.
Розглянемо в цому підрозділі ще два найпоширеніших аспекти, що
належать до побутових реалій. Це одяг та їжа.
Одяг: шата (vestments), риза (chasuble), сурдут (frockcoat), чемерка (overcoat),
валянці (felt boots), сіряк (coat), свита (jacket), омофор (omophorium).
Іжа: коливо (kolyvo), узвар (stewed fruit), вареники (vareniki – meat or fruit
dumplings);
2) трудові:, кошара (sheepfold), трудяка (keen-worker), косовиця (haying),
жнива (harvest);
Знаряддя: гирлига (long staff like a shepherd), топчійка (trammel), мисник
(dish rack), гладилка (milk pitcher), спис (spear), віз (wagon);
3) найменування понять мистецтва та культури: Матір Божа (Virgin Mary),
Почаївська лавра (the Pochaiv Lavra), Київська лавра (the Kyiv Lavra), Зелена Неділя
(Whitsunday), крашанка (Easter egg), колядки (Christmas carrols), веснянки (spring songs),
обжинки (harvest songs), бандура (bandura), рушник (rushnyk);
4) міра та гроші: верста (verst), червінці (ducats);
5) власні імена: Марусина (Marusina), Сашко (Sashko), Захарко (Zakharko), Кулик
(Kulik), Тягнибіда (Tyahnybida), Семен (Semen), Одарка (Odarka), Масій (Masiy) та ін.
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3. Суспільно - політичні реалії: Руські люди (Russians), хахли (Ukrainians), чумак
(chumak), гармати (guns), пастівник (pasture), косар (mower), плугатар(plowman), ватажок
(the leader), бурлак (barge hauler), парафія (villager’s parishioner), дяк (sexton),
паламар(cantor), партизан (partisan), дозорець (guard), піп (priest), крамар (trader) [2,50].
Отже, класифікувавши реалії, взяті з повісті О. Довженка «Зачарована Десна», ми
можемо сказати, що автор застосовує велику кількість цих конотаційно забарвлених слів,
що свідчить про його національно-культурну свідомість. Загалом можна сказати, що
зіставний аналіз реалій об’єктивної дійсності та культурних концептів різних мов є
важливим для пізнання специфіки, розуміння глибинних витоків та неповторності кожної
мови. Вивчення явища граматико–конотаційних реалій у площині українсько–
англійського перекладу перебуває у початковій стадії дослідження. Зростання
перекладацьких здобутків і розроблення теоретичних засад у цій галузі, без сумніву,
підвищить рівень перекладів, урізноманітнить способи відтворення конотаційних
граматичних відтінків засобами мови–переймача.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
В рамках внеаудиторной самостоятельной работы по совершенствованию
изучаемого языка в процессе подготовки студента к непрерывному профессиональному
самообразованию использование индивидуальных или групповых видов самостоятельной
работы обусловлено характером познавательных задач, предлагаемых студентам для
решения. Так, подбор необходимых языковых средств, редактирование или корректировка
текста, самостоятельное совершенствование чтения или аудирования, подготовка
письменных сочинений, самостоятельная тренировочная работа в большей степени
относятся к индивидуальной работе, а разработка учебного проекта, подготовка к ролевой
игре, взаимное обучение предполагают различные виды учебного сотрудничества (работу
в парах или малых группах).
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Целенаправленное формирование умений самостоятельной работы по изучаемому
языку в процессе подготовки студента к непрерывному профессиональному
самообразованию предполагает организацию работы в рамках выделенных форм таким
образом, чтобы обеспечить последовательный и системный ее характер.
Общая система упражнений по формированию умений самостоятельной работы
над неродным языком с точки зрения организации и управления самостоятельной учебной
деятельностью студента последовательно реализуется в разных формах внеаудиторной
самостоятельной работы и включает следующие основные типы.
Подготовительные упражнения направлены на отработку каждой отдельной
группы умений самостоятельной работы, включают по характеру познавательной задачи и
степени творческой самостоятельности студента: 1) репродуктивно-реконструктивные, 2)
конструктивные и поисковые, 3) творческие.
К первому типу можно отнести так называемые обучающие тексты, а также
упражнения в группировке/систематизации по различным признакам, самостоятельное
составление опорных схем, таблиц.
Второй тип упражнений включает задания, связанные с анализом языковых фактов
и
интерпретацией/толкованием
текста
и
составлением
соответствующих
пояснений/комментариев, корректировкой текста в соответствии с замыслом и
отношением коммуниканта, восстановлением, сжатием, учебным пересказом текста с той
или иной коммуникативной задачей, поиском эквивалентных замен языковых средств,
адекватных замыслу/ситуации и др. Упражнения данного типа могут быть реализованы в
специальных пособиях. Однако в большей степени они переносятся на такие формы
внеаудиторной работы, как самостоятельное чтение (прослушивание аудиоматериалов),
работа с учебными текстами различного характера.
Третий тип составляют творческие задания, например, дополнение/составление
текстов с определенным коммуникативным заданием, подготовка докладов/сочинений,
игровые задания (языковые игры), самостоятельное составление студентами игровых
видов работы (составление кроссворда, подготовка викторины на основе
самостоятельного чтения), профессионально-ориентированные задачи (составление
сценария-инсценировки, подготовка учебных материалов-текстов, проверочное чтение и
редактирование материалов). Данные виды заданий реализуются в процессе
самостоятельного внеаудиторного чтения, работы с различного рода учебными аудио- и
печатными материалами, в том числе с литературой по специальности (учебно-научной
или научной).
Самостоятельная практика в самообразовательной деятельности обеспечивает
реализацию сформированных умений в новые ситуации и способствует приобретению
необходимого опыта в самообразовательной деятельности, формированию у студента
индивидуального стиля самостоятельной работы. К основным видам заданий для
самостоятельной практики можно отнести составление студентом собственных рабочих
словников, справочных комментариев к тексту, написание различного рода письменных
сочинений; воспроизведение реальных ситуаций научно-информационной деятельности
специалиста (например, подбор литературы по вопросу, подготовка материалов для
реферата, подготовка информации для участия в дискуссии и др.); подготовку к ролевой
игре, взаимное обучение в группе, подготовку учебно-исследовательского проекта,
подготовку к ситуации, ориентированной на профессионально-педагогическую
деятельность. Ведущие формы внеаудиторной самостоятельной работы – самостоятельное
внеаудиторное чтение литературы различного жанра, работа с теоретическими
материалами по специальности в ходе подготовки к практическим, семинарским
занятиям, дискуссиям, конференциям и др.
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Внеаудиторная самостоятельная работа обеспечивает становление умений,
залаженных в процессе аудиторной работы, закрепление этих умений применительно к
решению разнообразных познавательных задач, перенос соответствующих умений
самостоятельной работы на новые ситуации самостоятельной учебной деятельности и
расширение сферы их использования. Роль аудиторной работы будет заключаться также и
в том, что обсуждение результатов многих заданий (особенно поисковых, творческих,
учебно-исследовательских, профессионально-ориентированных) осуществляется в
аудитории в рамках использования самостоятельно полученных сведений различного
характера.
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ТЕСТУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ МЕТОД ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Одним із завдань сучасної методики викладання іноземних мов, поряд з пошуком
інноваційних технологій і методів викладання, є розробка незалежних форм перевірки
отриманих знань, системи об'єктивного контролю та оцінювання. Приєднання України до
Болонського процесу дало новий поштовх модернізації вищої освіти, надало можливість
долучитися до європейських стандартів рівня якості освіти та системи контролю знань.
Нові соціальні умови зумовили потреби суспільства в отриманні незалежної, об'єктивної
інформації про якість отриманих і наданих знань, прилучитися до інноваційних форм
інформатизованої системи освіти, однією з яких є тестування. При оцінюванні знань
студентів дедалі активніше використовується така ефективна форма контролю як тест.
Тест – це засіб вимірювання знань, що являє собою систему завдань, які дозволяють
об'єктивно оцінити рівень засвоєння знань, сформованості умінь і навичок і висловити
результат в числовому еквіваленті.
Мета нашої роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та практичному
представленні системи тестових завдань на заняттях з української мови як іноземної у
групах з англійською мовою навчання при вивченні тематичного циклу «Готуємося до
клінічної практики» з використанням однойменних навчально-методичних матеріалів [2].
У зв'язку зі створенням державної системи тестування тестові завдання стали
активно вводитися у практику викладання мови, зокрема української як іноземної.
Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок, виявлення рівня володіння мовою в цілому,
здібностей до певного виду мовленнєвої діяльності, а також труднощів в оволодінні тим
чи іншим видом мовленнєвої діяльності та можливого способу їх подолання досить
ефективно діагностується за допомогою тестових завдань. Тест як метод передбачає
технологію вимірювання, яка включає в себе розробку системи тестових завдань із
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заданими якісними та кількісними характеристиками для об’єктивного і надійного
оцінювання навчальних досягнень досліджуваних, стандартизовану процедуру
проведення тестування, методи статистичної обробки, аналізу та інтерпретації отриманих
результатів. [5, с. 59]. У сучасній лінгводидактиці тести використовуються не тільки для
виміру рівня підготовленості, але і для проведення рейтингу студентів, якісної оцінки
навчального процесу [1]. Застосування тесту як інструменту оцінювання вимагає від
викладача знань теорії тестування, вмінь та досвіду аналізу результатів та оцінювання
навчальних досягнень студентів. Цей спосіб вимірювання навчальної успішності
студентів суттєво відрізняється від традиційного за допомогою відкритих запитань і
суб`єтивно-об’єктивного оцінювання компетентності студента з тієї чи іншої теми. Тест
як система завдань специфічної форми і відповідного змісту є науково обґрунтованим
інструментом оцінювання знань, умінь і навичок студентів, допомагає здійснювати
індивідуальний контроль результатів навчання кожного з них, мобільно керувати
навчально-виховним процесом. Порівняно з традиційними формами контролю знань
(контрольна робота, іспит, залік, диференційованих залік) тестування часто виявляється
більш ефективним, оскільки сприяє самостійності роботи кожного студента, є одним із
засобів індивідуалізації в навчальному процесі і тим самим підвищує ефективність
навчального процесу [6]. Переваги тестування над іншими формами контролю знань
дослідники вбачають у наступному: упродовж досить обмеженого часу може бути
перевірена якість знань, навичок у великої кількості студентів; реальним є самоконтроль;
знання оцінюють об’єктивно; увага студента фіксується не на формуванні відповіді, а на
осмисленні її суті; створюються умови для постійного зворотного зв’язку між студентом і
викладачем; висока технологічність перевірки результатів тестування; незалежність
результатів тестування від суб'єктивної думки тих, хто перевіряє [7, с. 161].
У практику викладання української мови як іноземної успішно введена система
різнорівневого тестування як засобу поетапного і підсумкового контролю, що дозволяє
встановити той чи інший рівень сформованості комунікативної компетенцією. Під
лінгводидактичним тестуванням в методиці української як іноземної розуміється
використання і проведення тесту в процесі навчання нерідній мові для визначення рівня
знань, сформованості мовної та мовленнєвої (комунікативної) компетенції. Український
центр оцінювання якості освіти працює над стандартизованим тестом з української мови
як іноземної. За словами начальника відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних
предметів УЦОЯО Андрія Панченкова, «тест з української мови – це один з інструментів,
яким будуть перевіряти студентів на володіння мовою» [4]. Тест охоплюватиме чотири
види мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, слухання та письмо. Завдання будуть
розроблені таким чином, щоб від найнижчого рівня А1 до рівня В2 кожен кандидат зміг
продемонструвати володіння українською мовою.
Оскільки тести – явище багатогранне і складне, то воно піддається різнобічним
класифікацій: за формою проведення, за змістом, за цілями тестування (за рівнем
контролю) тощо. За формою проведення тести можуть бути індивідуальними і груповими,
усними та письмовими, бланковими (олівець + папір), предметними (бланк + картки +
картинки), апаратними (для цих тестів необхідна спеціальна апаратура). За змістом
розрізняють тести інтелекту (для визначення здатності окремої особистості або групи до
виконання тієї чи іншої діяльності) і навчальні – тести досягнень (для перевірки знань,
умінь і навичок з дисципліни, що вивчається). Тести досягнень використовуються для
оцінки успішності оволодіння навчальним матеріалом і є більш ефективним показником
рівня знань студентів, ніж оцінка, яка часто стає не тільки оцінкою цих знань, а й
інструментом впливу на студентів. За допомогою таких тестів перевіряється володіння
мовою на рівні засобів спілкування (лексика, граматика, фонетика) й самого спілкування
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(комунікативної компетенції). Залежно від рівня контролю навчальні тести
підрозділяються на оперативні, або поточні; проміжні, або рубіжні; підсумкові.
У сучасній методиці викладання української як іноземної головним видом
контролю знань, умінь і навичок іноземних студентів вважається оперативний контроль,
який здійснюється під час роботи студентів на занятті. Викладач при цьому звертає увагу
на перевірку ступеня сформованості граматичних і лексичних навичок, правильності
виконання студентами мовних дій і використання при цьому відповідного мовного
матеріалу з урахуванням специфіки виду мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання,
читання, письма). При зазначеному виді контролю можна ставити перед студентами різні
комунікативні завдання, для вирішення яких вони повинні будуть використовувати різні
граматичні, лексичні та мовні зразки. Проміжний контроль проводиться після циклу
занять, які належать до однієї теми. Його мета – оцінити роботу студентів за певний
період, отримані ним теоретичні та практичні знання, навички самостійної роботи.
Проміжні тести допомагають виявити успішність перебігу навчання, виявити схильність
студентів і спонукати, мотивувати до вивчення української мови. Підсумковий контроль
включає перевірку рівня володіння учнями мовного матеріалу і можливостей його
використання в комунікативно-орієнтованих завданнях. Зміст підсумкового контролю
рівномірно охоплює усі вивчені теми.
Тести, що призначені для контролю окремих мовних одиниць, легко піддаються
кількісній обробці, яка забезпечує об'єктивність отриманих результатів. Однак знання
окремих елементів мови нічого не варте, якщо учень не може з'єднати їх таким чином,
щоб задовольнити мовні потреби у будь-яких ситуаціях; отже студенти повинні чітко
реагувати на мовні обставини, володіти комунікативною компетенцією. Оскільки об'єктом
контролю повинна стати комунікативна компетенція студентів, їх вміння користуватися
усіма видами мовленнєвої діяльності (читанням, аудіюванням, говорінням, письмом), для
перевірки та оцінки рівня володіння знаннями на заняттях української мови як іноземної у
групах з англійською мовою навчання у медичному інституті під час вивченні
тематичного циклу «Готуємося до клінічної практики» ми проводимо тестування за 5
напрямками (субтестам): «Лексика. Граматика», «Читання», «Письмо», «Аудіювання»,
«Мовлення» і використовуємо певні види тестових завдань [3].
Тестові завдання субтеста «Читання» перевіряють розуміння основної інформації
тексту, що належить до професійної сфери спілкування, детальне розуміння кожної його
частини, адекватну інтерпретацію тексту, вилучення нового повідомлення, інформації
тощо. Пропонуються наступні види тестових завдань: 1. Прочитайте текст. Скажіть, про
що буде йти мова на уроці. 2. Прочитайте речення з тексту. Як ви їх розумієте. Запишіть
ці фрази. Прочитайте їх і перевірте, чи правильно ви їх записали. 3. Слухайте речення з
тексту. Визначте, скільки в них слів. Слухайте речення ще раз. Запишіть їх. Прочитайте
речення, які ви записали. Перевірте, чи правильно ви їх записали. 4. Прочитайте і
повторіть варіанти речень. Останній варіант запишіть.
Тестові завдання субтеста «Лексика. Граматика» оцінюють власне мовні навички
та вміння, уміння правильно розуміти і вживати мовні засоби як у рамках окремого
речення, так і під час комунікативної мовленнєвої діяльності. Пропонуємо наступні
завдання: 1. Об'єднайте слова в однокореневі групи. 2. Вставте в речення слова.
3. Вставте дієслова у речення, використовуйте дієслова для довідок. 4. Змініть речення,
використовуючи конструкцію «що є що». 5. Розподіліть іменники за родами, утворіть
форму множини, форми родового відмінка однини і множини. 6. Підберіть визначення до
слів. Запишіть їх. 7. Замініть дієслово віддієслівним іменником. 8. З поданих слів складіть
речення. 9. Прослухайте два простих речення. Об'єднайте їх в одне складне речення.
Запишіть складне речення. 10. Прочитайте слова. Узгодьте прикметники з іменниками.
11. Поставте іменники після прийменника в потрібному відмінку. 12. Розподіліть слова
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тексту за частинами мови. 13. Поставте слова, що подані у дужках, у потрібному відмінку.
14. Замініть підрядні речення дієприкметниковим зворотом. 15. Прослухайте слова.
Утворіть прикметники від поданих іменників. Складіть словосполучення з утвореними
прикметниками.
Тестові завдання субтеста «Письмо» покликані перевірити вміння студентів
репродукувати запропонований текст (з опорою на запитання), що належить до
професійної сфери спілкування, продукувати власний текст відповідно до норм сучасної
української мови і комунікативної ситуації. Тестові завдання як-от: 1. Складіть письмове
монологічне висловлювання (на основі прочитаного або прослуханого тексту).
2. Запишіть основний зміст тексту (з опорою на питальний план). 3. Запишіть монологічне
висловлювання (на запропоновану тему). 4. Побудуйте монологічне висловлювання
репродуктивно-продуктивного характеру на основі запропонованого тексту відповідно до
комунікативної ситуації. При виконанні таких тестів викладач повинен звернути увагу
студентів на те, що виклад інформації повинно бути повним, логічним; розгортання
інформації повинно відбуватися з використанням адекватних мовних засобів.
Тестові завдання субтеста «Аудіювання» перевіряють розуміння і сприйняття
змісту інформації професійного характеру, комунікативних намірів мовця. Студентам
пропонуються наступні тестові завдання: 1. Прослухайте текст. Намагайтеся зрозуміти
його основний зміст. Дайте відповідь на питання спочатку усно, потім письмово.
2. Прослухайте текст. Як можна сформулювати основну думку тексту. Запишіть її.
3. Прослухайте варіанти назв тексту. Виберіть назву тексту або запропонуйте свою.
4. Прочитайте план тексту. Перекажіть текст за планом. 5. Прослухайте початок речень,
закінчите їх. Запишіть утворені речення. 6. Письмово дайте відповідь на запитання.
7. Прослухайте однокореневі слова і речення з ними. Перевірте, як ви розумієте значення
нових слів. Запишіть ці речення. 8. У реченнях замініть виділені слова антонімами.
9. Вставте в речення активні і пасивні дієслова. 10. Прослухайте терміни, які будуть
вживатися в тексті. Визначте, як ви їх розумієте. Прочитайте ці терміни. 11. Прослухайте
складні слова, які зустрічаються в тексті. Визначте, як ви їх розумієте. Запишіть ці слова.
Прочитайте подані складні слова і перевірте, чи правильно ви їх записали.
Тестові завдання субтеста «Мовлення» оцінюють вміння студентів досягти певних
комунікативних цілей в діалогічному та монологічному мовленні в межах запропонованої
теми. Пропонуємо наступні завдання: 1. Дайте відповідь на запитання після пред'явлення
тексту. 2. Перекажіть текст, використовуючи запропонований план. 3. Поставте запитання
до виділених речень.
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можемо констатувати, що тестування по
праву вважається надійним засобом організації контролю умінь, навичок, знань і
здібностей іноземних студентів, ефективним методом об'єктивної оцінки рівня володіння
українською мовою.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОВУЗІВСЬКОГО
НАВЧАННЯ У КИТАЇ ПРИ ПРОПЕДЕВТИЧНОМУ НАВЧАННІ
КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИМ ДИСЦИПЛІНАМ
Багаторічний досвід викладання та анкетування китайських студентів дозволяють
виділити наступні особливості довузівського навчання у Китаї: 1) активне використання
засобів наочності під час викладання матеріалу; 2) акцент на вивченні математики та
рідної мови; 3) застосування ігрових методів навчання. Використання засобів наочності
очевидно пов'язане з тим, що в Китаї як основний принцип навчання обрано принцип
візуалізації. Згідно з психологічними дослідженнями, 80% інформації ми отримуємо через
зір. Крім того, 60% (тобто більшість) людей – візуалісти (20% – аудіалісти, 20% –
кінестетики). Вважається, що візуалісти легше навчаються і надалі є більш успішнішими у
будь-яких видах діяльності. Отже, візуальний спосіб сприйняття інформації є найбільш
універсальний, отже, і найефективніший.
Також дуже важливою особливістю довузівського навчання у Китаї є серйозний
акцент на вивченні математики та китайської мови. Необхідність щоденного вивчення
рідної мови є очевидною. Математика є основою практично всіх природничих дисциплін.
У зв'язку з цим китайська система довузівського навчання спрямована на створення таких
умов для школяра, за яких використання інструменту математики стає максимально
природним, операції усного рахунку доводяться до автоматизму, що дозволяє скоротити
час, необхідний для розрахунків та сфокусувати увагу на основному предметі (хімії,
фізики, тощо).
Цьому також сприяє використання ігрових методів навчання. Яскравим прикладом
такого методу може стати гра «Значення дорівнює 24». Ця гра пропонується китайським
школярам на уроках математики відразу ж після вивчення основних арифметичних дій
(складання, віднімання, множення та ділення). Гра полягає в тому, що потрібно підставити
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знаки «+», «–», «х» і «/» (можна використовувати також дужки) у комбінації з чотирьох
цифр від одного до дев'яти таким чином, щоб значення дорівнювало 24. Суть гри вчитель
викладає під час уроку, а далі щодня перед уроком пише кілька завдань на дошці. На
олімпіадах практикується вирішення десятка таких прикладів на швидкість.
Враховуючи особливості довузівського навчання у Китаї, можна зробити такі
висновки. При викладанні нового матеріалу для китайських студентів ефективно активне
використання засобів наочності, а також застосування у навчальному процесі ігрових
форм навчання, оскільки ці елементи системи навчання є для них звичними. Внаслідок
того, що головною особливістю китайських студентів є навичка швидкого рахунку,
автоматизм оптимального математичного апарату, завдання викладача природничих наук
зводиться до того, щоб передусім навчити мові та змінити деякі акценти у викладанні.
Наприклад, для китайських студентів запис короткої умови завдання проводиться з метою
відпрацювання форм наукового мовлення, уміння згодом пояснити свій спосіб
розв'язання, а також знайомства з формою запису, яка є традиційною в Україні.
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МЕТОДИКА CLIL В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
У сучасному суспільстві володіння іноземною мовою стало вимогою часу.
Потужним інструментом, за допомогою якого студенти досліджують світ та пізнають
щось нове виявився інтернет. Традиційні методики викладання не можуть втримати увагу
та зацікавленість до предмету. І тепер сучасному викладачеві англійської мови необхідно
бути в постійному пошуку нових методів та методик, щоб підвищити мотивацію студентів
до навчання. Так, потребою сьогодення є впровадження у заклади вищої освіти методики
предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL).
Для ефективного застосування CLIL-технології потрібно проаналізувати її
важливість, умови та можливі труднощі під час реалізації.
Термін Content and Language Integrated Learning (CLIL) було введено у 1994 році
дослідником Девідом Маршем (David Marsh) у процесі роботи щодо координації
досліджень про стан мовної освіти в Європі [12, с. 4]. Він вперше описав методологічний
підхід, за яким вивчення іноземної мови відбувається інтегровано.
У цьому ж році було сформовано і затверджено саме визначення предметномовного інтегрованого навчання (CLIL): “Предметно-мовне інтегроване навчання або
CLIL це двонаправлений компетентнісний підхід до навчання, в якому іноземна мова
використовується для викладання як основного предмета, так і для вивчення самої мови”
[12, с. 5].
“CLIL відноситься до ситуацій, коли предмети або їх частини вивчаються
іноземною мовою з подвійною метою, а саме – вивченням змісту з одночасним вивченням
іноземної мови” [5].
Отже, CLIL інтегрує способи вивчення предмета і самої іноземної мови.
Використовуючи CLIL, студенти можуть вивчати один або кілька предметів іноземною
мовою, найчастіше англійською. Однак не передбачається, що студенти можуть спочатку
професійно говорити іноземною мовою перш, ніж розпочати вивчення профільного
предмета. Вони вивчають мову і предмет паралельно.
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Софія Іоанна-Джорджія (Sophie Ioannou-Georgiou) і Павлос Павлу (Pavlos Pavlou)
стверджують, що серед особливостей методики CLIL можна виділити три основні
аспекти:
1) вивчення іноземної мови, інтегрованої у зміст самого предмета. Студенти
вивчають іноземну мову за допомогою полегшеного змісту предмета;
2) CLIL має своє походження в різних соціально-мовних і політичних контекстах і
відноситься до будь-якої мови, віку та рівня освіти: від дошкільного, початкового до
вищого, професійного навчання. У цьому сенсі CLIL відповідає всім європейським
освітнім програмам, призначеним для всіх громадян, де вважається, що багатомовність і
мультикультуралізм сприяють інтеграції, розумінню і мобільності серед європейців;
3) CLIL – це підхід, який передбачає розвиток соціальних, культурних,
пізнавальних, лінгвістичних, академічних та інших навичок навчання, які сприяють
досягненню у галузі вивчення, як самого предмета, так і мови [11].
Методика СLIL набуває все більшої популярності у викладанні іноземної мови
професійного спілкування в українських закладах вищої освіти, що, на нашу думку,
обумовлено низкою факторів. Перш за все, сучасна вища освіта направлена на підготовку
фахівця, що володіє не тільки спеціальністю, але і професійними навичками іноземної
мови. Окрім того, англійська мова все більше стає мовою викладання програм
післядипломної освіти. Також не менш важливим є той факт, що активне володіння
навичками професійної комунікації англійською мовою дозволяє випускнику ЗВО вести
наукові дослідження в зарубіжних вишах, стати частиною міжнародної дослідницької
групи, публікувати результати своїх досліджень у міжнародних журналах.
Переваги CLIL полягають у тому, що дана методика дозволяє використовувати
іноземну мову в реальному контексті для вирішення реальних професійних завдань.
Тобто іноземна мова виступає як ефективний спосіб встановлення міжпредметних зв’язків
у рамках навчального плану, а також у якості мови міжкультурного спілкування, тому що
вивчення іноземної мови відбувається в умовах іншомовного професійного контексту [2,
с. 119]. Додатковими перевагами CLIL є цілісне синтезоване сприйняття предметів, що
вивчаються, економія навчального часу, більш глибоке проникнення у суть проблем,
підвищення мотивації студентів.
Отже, CLIL – це порівняно нова методика навчання, яку можна розглядати як
унікальний спосіб навчання студентів профільних предметів через іноземну мову (teaching
content through foreign language), а також навчання іноземної мови через сам предмет
(teaching foreign language through content). Дана методика викликає велику зацікавленість
серед викладачів іноземних мов, а також серед педагогів, які володіють іноземною мовою
і викладають свій профільний предмет у ЗВО.
CLIL має на меті поєднати вивчення іноземної мови з іншими навчальними
предметами (біологією, фізикою, хімією, історією, літературою та ін). Цікавий матеріал
заохочує студентів до вивчення іноземної мови, закладає лінгвістичну базу, яку вони
зможуть розвивати у майбутньому. Викладачі з легкістю проводять заняття з будь-якої
теми. Вважається доцільним супроводжувати тексти ілюстраціями, презентаціями,
відеоматеріалом так, щоб студенти могли візуалізувати, уявляти та бачити те, що вони
читають. Під час роботи з автентичним матеріалом, необхідно виокремити структурні
маркери в текстах. Ці маркери можуть бути лінгвістичні (заголовки, підзаголовки) і схеми,
діаграми тощо. Після того, як «основні маркери» визначено, може бути проаналізована
структура тексту та змістове наповнення [1].
Метод сценарію (“storyline method”) базується на поєднанні запланованих
навчальних змістів із інтересами та ідеями студентів. Отримуючи «імпульси» від
викладача (так звані ключові питання), студенти роблять свій внесок у створення певної
історії. Цей метод обходиться без текстових підручників, оскільки йдеться про креативне
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планування, підбір гіпотез, переживання, систематизацію та презентацію роботи.
Спроєктована історія містить також елементи драми і рольової гри. Викладач встановлює
лише рамки дії та представляє окремі епізоди, а студенти ставлять власні питання і
знаходять на них відповіді.
Метод симуляцій цілком виправдано популярний серед викладачів завдяки його
ефективності у процесі навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей. Під
час практичних занять метод симуляцій набуває форм різноманітних симуляцій (ділових
ігор), які дають змогу студентам відпрацьовувати свої навички, застосовувати знання
щодо вирішення того чи іншого завдання в певному середовищі, яке імітує реальні
ситуації. Симуляція, на наш погляд, дає можливість студентам спробувати себе в різних
ролях. Завдяки симуляції формуються навички стратегічного планування у студентів,
розвивається вміння працювати в команді, проводити перемовини, переконувати [3].
Метод “Mind-Map” є простою технологією запису думок, ідей, розмов, що
відбувається швидко й асоціативно. “Mind-Map” (інтелектуальна карта, ментальна карта,
карта пам’яті, карта думок) – це графічний інструмент, який застосовується для
представлення слова, поняття, завдання, зображення або інших предметів, пов’язаних
один з іншим і розташованих навколо центрального ключового слова або ідеї [7].
Іншомовне занурення може бути трьох видів. Його найвищим видом є повне занурення
(“total immersion”) [8]. Повне іншомовне занурення – це звичайні академічні заняття з
фахових дисциплін із єдиною різницею в тому, що вони проводяться не рідною мовою
студентів, а іноземною мовою без будь-яких «послаблень» з огляду на рівень володіння
цією мовою тими, хто навчається. Це означає, що студенти, які вивчають спеціальні
дисципліни за методикою повного іншомовного занурення, повинні мати високий рівень
володіння іноземною мовою (принаймні В2, якщо не С1, за Загальноєвропейськими
Рекомендаціями з мовної освіти [2]). Більш того, такий високий рівень мовної підготовки
повинен стосуватися не тільки загальновживаної мови, скільки саме підмови для
професійного спілкування.
Таким чином, повне іншомовне занурення – це найвищий рівень підготовки з
іноземної мови для професійного спілкування майбутніх фахівців. Немає сумнівів, що
вивчення мови та навчання мові є паралельними процесами, але реалізація предметномовного інтегрованого навчання, безумовно, вимагає переосмислення традиційних
концепцій мовної аудиторії та викладача мови. Безпосередніми перешкодами їх
впровадження
є
протистояння
мовній
діяльності
викладачів-предметників,
експериментальність більшості сучасних програм CLIL, потреба у високому рівні
володіння мовою викладачем-предметником, відсутність програм для навчання
викладачів, відсутність доказів, які дають змогу припустити, що розуміння змісту не
знижується відсутністю мовної компетенції, неприродність деяких аспектів (наприклад,
оцінювання літератури та культури власної країни, що вивчається, через іншу мову) [6].
Значну роль в успішній реалізації CLIL, безперечно, відіграє особистість
викладача. До його завдань належить відбір цікавих навчальних завдань та матеріалів, які
тісно пов’язані з реаліями життя та майбутнім фахом студентів, добір цікавих текстів, що
відповідають рівню володіння мовою студентів. Перед виконанням завдання викладачем
та студентами складається список основних лексичних одиниць, які можуть бути
корисними під час виконання завдання. Викладач також може надати приклади виконання
завдання студентами старших курсів, демонструючи те, яких саме результатів очікує від
студентів.
Для інтеграції CLIL у навчання викладачі обирають такі форми роботи:
мовні вправи (вправи для роботи над лексикою, розпізнавання та
упорядкування термінів, на заучування чи дефініцію лексем). Наприклад, створіть
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завдання для доповнення речень словами на фахову тематику, для вербалізації ситуацій чи
аргументації на основі ситуативних картинок чи фахових коміксів;
вправи на читання (вправи на пошук слів чи для заповнення текстових
прогалин;
текстові пазли на поєднання половинок речень, на редагування чи
співвіднесення заголовків із текстами. Наприклад, №1 – знайти у словнику значення
виділених слів, перекласти речення та правильно підписати малюнки, користуватися
потрібно виділеними словами. №2 – прочитати та перекласти невеликі речення, потім
порядковий номер граматичних конструкцій позначити на фрагментах ілюстрації. №3 –
перекласти твердження і позначити, які з них – правдиві, а які – хибні);
письмові вправи (списування текстів, заповнення текстових прогалин,
упорядкування та списування текстових фрагментів, поєднання половинок речень.
Наприклад, вправи на доповнення сегментів речень, скорочення чи доповнення
текстів. Вправа “Склади речення”. Студенти повинні скласти три речення зі словами з
карток, що починаються конструкцією “Ukraine has...”. Писати великі речення
необов’язково. (Write three sentences that begin with “Ukraine has...”).
Сучасний педагог повинен бути не лише носієм нових для студентів знань, а,
передусім, організатором навчально-пізнавальної, навчально-пошукової, проєктної,
продуктивної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Так,
широке розповсюдження для позначення усього комплексу досліджень, пов’язаних з
використанням комп’ютерів у навчанні іноземним мовам отримала CALL – Computer
Assisted Language Learning. Вивчення іноземної мови значно спрощується за умови
використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які дають можливість
поєднати технічні та гуманітарні науки, що, у свою чергу, дає можливість створити мовне
середовище для вивчення мови, поєднати традиційні та інноваційні методи вивчення
мови. Метою більшості систем є розвиток не лише лінгвістичних, але й інформаційних та
комунікаційних компетентностей. CALL (Computer-Assisted Language Learning) – це
навчання іноземних мов комп’ютерними засобами, що пропонує широкий спектр
програмних засобів для всіх наявних форм навчання іноземних мов.
Із середини 80-х рр. ХХ ст. утворюється наукова школа, яка займається
комп’ютерною підтримкою навчання мов під назвою Computer-Assisted Language
Learning. CALL визначають як підхід до викладання мов, де комп’ютер виступає
допоміжним інструментом для представлення та оцінювання матеріалу. Відповідно до
сучасної концепції CALL не розглядається самостійною методикою навчання іноземних
мов, а використовується як один із технічних засобів інтенсифікації та удосконалення
аудиторної та самостійної роботи [9].
Швидко зростаючим сегментом CALL-ресурсів є вебквести, вікторини, ігри та
форми для їх створення з можливістю відстеження досягнень студентів під час їх
використанні (WebQuest about WebQuest; Quia; Hot Potatoes).
Ще один тип CALL –
граматичні вправи на веб-сайті видавництв, які
супроводжують традиційні навчальні посібники і включають електронний варіант
тестових завдань за темами посібника (заповнення пропущених слів у реченнях, питання з
множинним вибором відповідей). Комерційними також є віртуальні класні кімнати, які
частково можуть пропонувати матеріали у вільному доступі. Корисним доповненням до
текстових форматів CALL є аудіо і відео ресурси, причому деякі сучасні з них
припускають інтерактивні програми для запису голосу і розпізнавання мови студента
(Tutor that Listen) [10].
Отже, розвиток та всебічне розповсюдження інформаційно-комунікаційних
технологій призвели до системних змін в освітньому середовищі взагалі, і в системі
навчання іноземних мов зокрема. Тому найактуальнішим для цього є формування
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готовності та вміння створювати та керувати власним навчальним контентом, що
відповідатиме потребам кожного студента.
Процес інтеграції іноземної мови і предметного змісту профільних дисциплін у
немовних закладах вищої освіти з використанням методики CLIL безсумнівно є
інновацією в системі сучасної освіти, так як дозволяє охопити досить широке коло
освітніх завдань. Успішна реалізація CLIL у системі вищої школи значною мірою
залежить від інтегрованого міждисциплінарного підходу до процесу навчання, при якому
баланс між іноземною мовою і професійно орієнтованим змістом сприятимуть
формуванню необхідних компетенцій у майбутніх фахівців різних секторів знань.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Емоційна компетенція є особистісною характеристикою кожної людини. Це
свідчить про розвинену здатність особи управляти своїми емоціями. Необхідність
адаптації, опір негативним установкам, наявність критичного та творчого мислення
включає в себе 4 головні складові емоційного інтелекту: самоусвідомлення, самоконтроль,
соціальне розуміння та управління стосунками. Алгоритм розвитку емоційного інтелекту
в умовах впливу негативного подразника (адаптація до нових умов життя та навчання,
стрес та збентеження) відіграє надважливу роль.
Уміння правильно інтерпретувати й використовувати емоції у повсякденному
житті, сукупність когнітивних, емоційних, адаптаційних та соціальних здібностей
називають емоційним інтелектом. Оскільки оцінка емоцій та вираження їх є притаманним
для будь-якої взаємодії, то варто зазначити, що розвинений емоційний інтелект є саме
тим, що дозволяє максимально точне оцінювання емоцій оточуючих з огляду на різний
культурний та життєвий бекграунд.
Однакові дії, слова, прояви емоцій можуть в різних соціальних та національних
групах людей сприйматися абсолютно протилежно, навіть полярно. Те, що може видатися
викладачеві нормальним і не викличе особливо яскравих емоцій, то для іноземного
студента може мати протилежну, негативну конотацію та сприйняття. Такі моменти
спрогнозувати досить важко, але за наявності високого емоційного інтелекту як у
викладача, так і у студента, з'являється можливість керувати емоціями.
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Стриманість та управління емоційним станом, врегулювання станів студента та
викладача вже після того, як емоції було проявлено (іноді досить інтенсивно), керують
нашою подальшою поведінкою.
Самосвідомість - це здатність розпізнавати власні емоції та емоційні тригери,
сильні та слабкі сторони, мотивацію,цінності та цілі, й розуміти, як все це пов’язано з
поведінкою та мисленням.
Іноді, коли людина відчуває стрес, роздратування, відсутність натхнення або певне
пригнічення, важливо знайти час та ресурс для того, щоб зрозуміти чому може виникати
таке відчуття. Коли ми можемо віднайти емоцію та назвати її, зрозуміти причину
виникнення, то це значно полегшує пошуки продуктивних шляхів подолання проблеми.
Самоуправління, яке базується на самосвідомості – це здатність регулювати власні
емоції. Кожна людина може відчувати негативні емоції, бути у пригніченому настрої,
може відчувати стрес, гнів, але через самоуправління контролювати ці емоції, а не
відчувати, що контроль захопили емоції. Іноді, якщо показник емоційного інтелекту
високий, можна реагувати на стрес вдумливо та з ясною головою.
Емоційний інтелект пов'язаний з усіма сферами життя, з навчанням, проявом
лідерських якостей та з подоланням стресових ситуацій та здатністю проявляти емпатію
чи відчувати себе самотніми.
Показники ЕІ прямо вказують на здатність отримувати задоволення від процесу
навчання та життя загалом, здатність оцінки та регуляцію емоцій, збереження спокою та
здатність вступити в конструктивний діалог.
Спостереження, як і активне чуттєве пізнання, дає можливість звернути увагу на те,
що спричиняє емоції.
В позитивному настрої студенти краще сприймають навчальну інформацію,
продукують креативні підходи до вивчення, мислять логічно, успішно виконують
завдання. Насичене позитивними емоціями ставлення до навчання підвищує
продуктивність. В протиставлення цьому надмірне емоційне напруження формує
тривожність, нівелює потенційні здібності, є причиною емоційного вигорання.
Викладач, який будує ефективну взаємодію, що базується на високому емоційному
інтелекті, має створювати позитивний емоційний фон, враховувати особливості
комунікації та управляти конфліктами та стресами, забезпечувати ціннісно-орієнтовану
єдність та згуртованість студентів у спільній діяльності.
Розвиток здатності проявляти емпатію, усвідомлення власних та чужих
емоцій, пошук позитивної мотивації, постійна взаємодія, емпатійне слухання, навички
спілкування сприяють інтенсивному розвитку емоційного інтелекту. Викладач має
направити емоції студентів у потрібному руслі, створити максимально дружню атмосферу
та вміло долати негативні прояви. Бажано переконати студента не тримати в собі
негативні емоції, а й аналізувати їх з метою подальшого виявлення причин виникнення
такої реакції на певні події.
Там, де люди можуть відкрито висловлювати свої емоції, говорити про їхні почуття
і стан, навчальна взаємодія є більш ефективною.
Концепція емоційного інтелекту стимулює розвиток емоційних здібностей всіх тих,
хто є частиною навчального процесу.
Важливо, щоб викладач міг управляти власними емоціями, був емоційно
стабільним та компетентним: розпізнавати емоції тих, хто навчається, і на основі цього
будувати навчальну взаємодію, створювати позитивну емоційну атмосферу. Викладач
має аналізувати інформацію, що надходить від емоційних сигналів студентів, щоб
забезпечити ефективну навчальну діяльність, підбирати емоційно забарвлений матеріал з
елементами новизни, який би пропагував толерантність та позитивне мислення.
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Там, де студенти мають можливість відкрито висловлювати емоції, говорити про
них, про почуття і власний стан, з'являються конструктивні рішення, взаємодія людей стає
більш ефективною. Знижується конфліктність, з'являється позитивний мікроклімат у
колективі. В умовах, коли емоції ігноруються, знижується лояльність, збільшується стрес
та негативні наслідки для навчання та успішної адаптації.
На перший погляд може здатися, що емоційний інтелект наявний у кожної людини,
але пластичність нашого мозку означає, що ми можемо підвищити (чи розвинути) свій ЕІ,
якщо в цьому є потреба. Здатність до рефлексії, до розуміння та сприйняття, емоційна
привабливість та високий емоційний інтелект, контроль своїх емоції та вплив на емоції
інших є одним із основних чинників особистісного розвитку та важливий чинник для
розвитку потенціалу кожного.
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Як сучасні, так і попередні методи навчання іноземних мов різноманітні, і в
них існують різні підходи до відбору, структуруванню та подання навчального матеріалу.
Їх детальний та докладний аналіз ми можемо знайти у Є.І. Пассова, в його науковій праці
«Основи методики навчання іноземних мов». А сама історія навчання іноземних мов являє
собою історію змін методів, обумовлених різними обставинами, такими, як стан наукової
думки, історичний розвиток, еволюційні або революційні процеси та обумовлених
багатьма іншими факторами. На будь-якому історичному етапі з’являлись прогресивні та
сучасно мислячі носії педагогічної думки, такі, як Г.Г. Городилова, Г.А. Китайгородська,
І.Я. Лернер, Є.І. Пассов, Н.М. Скаткін, Н.М. Шанскій, В.І. Шярнас, та інші. Вони
створювали свої методи навчання іноземних мов, що увійшли в історію педагогіки.
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Безкінечний пошук нових методів стимулюється, насамперед, бажанням зробити сам
процес навчання іноземних мов більш цікавою та результативною, менш нудною та
безрезультатною справою. Самого ж викладача не зробити безініціативним та стороннім
спостерігачем навчального процесу, що з нашої точки зору є неприпустимим.
Погодимося із загальним визначенням методу як «моделі єдиної діяльності
викладання та навчання, представленої в нормативному плані та спрямованої на передачу
учням та засвоєння ними певної частини змісту освіти» [1, с.25], та враховуючи той
момент, що на сучасному етапі система освіти в нашій країні вимагає реорганізації з
метою поліпшення її якісного стану, перед нами постає вкрай важлива проблема методів
навчання іноземних мов. Від метода навчання залежить фактор зацікавленості та
сприйняття навчального матеріалу. Наявність позитивних результатів навчання при
певних застосованих методах, означає, що такі методи та прийоми організації навчання
іноземних мов по своїй суті змістовні та продуктивні. Непродуктивні курси та
беззмістовні методи, форми та прийоми навчання існують, і про це красномовно свідчать
негативні результати навчання іноземних мов. Наприклад, на сучасних курсах навчання
іноземних мов існує тенденція до скорочення годин, відведених на навчання. Студент при
таких умовах навряд чи зможе досягти корисного для себе знання іноземної мови, а про
володіння іноземною мовою при такому стані речей, можна й зовсім забути. Отже, це
досить сумно спостерігати, але відбувається марна трата часу як викладачів, так і самих
студентів. Таким чином, спостерігається наявне протиріччя: як співвідноситься те, що
сучасна система освіти потребує поліпшення свого якісного стану, потребує більш
досконалих та науково обґрунтованих методів організації та управління навчальнопізнавальною діяльністю з тим, що практикується скорочення навчальних годин в освітніх
програмах, відведених на навчання іноземних мов в деяких вищих навчальних закладах
нашої країни? Це одна з причин хвилювання з нашого боку про існуючий стан речей в
сучасній вищій школі. І це, на жаль, не останнє протиріччя, і справа не тільки у
скороченні навчальних годин.
Існують методи, які базуються на накопиченні певних навичок, а не самих
знань. Насамперед, знань про те, що мова, будь-яка, – це певна досконала система знань, і
як будь-яку систему, її можна й потрібно піддавати аналізу. А орієнтир на те, що мова –
це лише тільки певні навички, а не логічна система знань, не дає можливості піддавати
аналізу цю систему, не розвиває самостійне мислення, не призводить до продуктивного
формулювання мовленнєвих конструкцій, не виводить у мовленнєве середовище. А вихід
у мовленнєве середовище і є кінцевою метою навчання іноземних мов. Але одного
методу, навіть найкращого, недостатньо для досягання кінцевої мети – володіння
іноземною мовою. Наприклад, розглядаючи один із підходів в методиці, а саме аспектний
підхід, Є.І. Пассов робить висновок про те, що багатовікова практика його використання
«переконливо довела, що лінгвістичні знання про систему мови не перетворюються на
вміння володіти системою мовленнєвих засобів» [2, c.106]. Про що це? Вище ми
говорили про те, що мова як всіляка сукупність інформації, має свою систему, яку можна
піддавати аналізу, в той час як пасивне накопичення навичок мови – це не тільки
неефективний підхід до вивчення мови, це навіть сумне й нецікаве заняття. Не секрет, що,
міні-сюжети типових діалогів, словесні формули дій (слова-реалії) в нашому середовищі
зовсім нецікаві іноземним студентам, беззмістовні та набридливі. Студент запам’ятовує
вербальне вираження ситуації знайомства, формулу поведінки у загальних місцях
(деканат, аптека, лікарня, транспорт, магазин, кафе, тощо), але самостійно до цих сталих
формул поведінки не може додати ані слова. Ми акцентуємо вашу увагу на тому, що
знання про систему мови – це не володіння мовою. Оволодіти мовою можна лише при
комплексному використанні різних підходів в методиці навчання. Навіть прихильник
будь-якого методу до викладання іноземних мов погодиться з тим, що в позитивному
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напрямку працює не один, а багато методів разом. А без студентів, зацікавлених у
навчанні, мало втіхи, і, як наслідок, немає результату.
Таким чином, можна стверджувати, що у жодній галузі педагогічної науки не
існувало й не існує такої кількості пошуків, прагнень та пропозицій, спрямованих на
полегшення, прискорення та удосконалення, як у галузі методики навчання іноземних
мов. Нам слід лише остерігатися свого роду «модних захоплень», які не забезпечені
комплексними теоретичними обґрунтуваннями.
Література:
1. Краєвський В.В. Метод навчання в дидактиці і методиці навчання мові //
Російська мова в національній школі. 1981. №4. С. 25.
2. Пассов Є.І. Основи методики навчання іноземним мовам. М., 1977. С. 106.
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ
Метою навчання іноземних студентів в Україні є практичне оволодіння мовою
задля здобуття майбутньої професії, а також для використання її у побутовій сфері та
комунікації. За Ушаковою Н.І., метою мовної підготовки іноземних громадян є
формування комунікативної компетентності, забезпечення їхніх комунікативних потреб у
різних сферах спілкування: навчально-науковій, суспільно-політичній та соціальнокультурній [6]. Знаходячись у одномовному середовищі, іноземці значно швидше та
краще оволодівають мовними навичками. Однак сьогодні, відповідно до Конституції
України, єдиною офіційною державною мовою є українська мова. Тому іноземні студенти,
які зараз приїжджають на навчання до нашої країни, мають здобувати освіту державною
мовою. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
(НТУ «ХПІ»), починаючи з 2018˗2019 навчального року, також англійською мовою. У
Харкові, який територіально розташований близько від кордону з Росією, ситуація
ускладнюється широким використанням у міському середовищі (у сферах
обслуговування, охорони здоров’я, серед молоді) російської мови. Наявність українськоросійського білінгвізму (або двомовності) у оточуючому середовищі впливає як на
швидкість та якість вивчення іноземними студентами української мови, так і на тривалість
та успішність їх соціокультурної адаптації. Тож ми часто стикаємося з тим фактом, що,
вивчаючи за програмою українську мову, студенти самостійно здобувають елементарні
знання з російської мови і користуються ними у побуті (купуючи продукти на ринках,
напої та наїдки в кіосках, спілкуючись зі студентами старших курсів, які вивчали
російську мову тощо). Існує думка, що двомовність, яка існує в багатьох містах,
виявляється не лише на лексичному, але й на фонетичному та акцентологічному рівнях.
Тому іноземцям необхідне ознайомлення з основами другої мови [1]. Більш того,
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проживаючи у місті, яке завжди було російськомовним, іноземцям необхідно засвоїти
елементарний лексичний запас російської мови.
Білінгвізм визначається як ”певний психічний механізм (знання, уміння, навички),
який дає людині змогу відтворювати й породжувати мовні твори, які послідовно належать
двом мовним системам” [2, с. 134]. Розробку і дослідження теорії білінгвізму вперше
здійснив російський вчений Л.В. Щерба у 30-і роки ХІХ ст. Він визначив чистий
білінгвізм (коли мови ізольовані одна від одної у мовній свідомості людини) та змішаний
(коли дві мови змішуються і взаємодіють одна з одною). Тож вивчення іноземної мови
свідомо породжує змішаний білінгвізм. [1]. За умови, що в українському середовищі
тривалий час домінувала російська мова, абстрагуватися від неї, принаймні на даному
етапі, практично неможливо. Якщо раніше іноземним студентам необхідно було володіти
лексичним мінімумом української мови, то сьогодні постає така ж проблема володіння
лексичним мінімумом російської мови.
Питання навчання іноземних студентів в умовах білінгвізму з’ясовували такі
вітчизняні дослідники, як Василенко Н.В., Хорошковська О.Н., Тростинська О.М.,
Копилова О.В., Тохтар Г.І., Кулик П.А., Ставицька Л.І. та інші. Ми акцентуємо увагу на
важливості створення навчально-методичних матеріалів ˗ розмовників та словників для
надання допомоги іноземним студентам у складному процесі оволодіння українською
мовою.
Проблемою сьогодення, окрім різних строків заїзду, є й формування груп та їх
наповнення. Так, на кафедрі гуманітарних наук (КГН) кількість студентів у групі сягає 1520 осіб, що створює значні труднощі. По-перше, вони не приїжджають одночасно, і
складається ситуація, що одні студенти вже отримали певні знання і хочуть рухатися далі,
а інші, які тільки приєдналися до групи, не встигають та розчаровуються самі і
затримують інших. По-друге, вагому роль відіграє ставлення іноземців до освітнього
процесу: одні студенти серйозно відносяться до навчання, ставлять мету і прагнуть її
досягти, є дисциплінованими й відповідальними; інші, навпаки, пропускають уроки,
скаржаться на холодний клімат, самотність, нездатність самостійно придбати необхідні
речі, поганий психологічний стан, впадають у депресію. По-третє, значні труднощі у
навчанні пов’язані з віком студентів. Так, в одну групу можуть бути зараховані на
навчання студенти від 17 до 62 років. Така різниця у віці є проблемою як для самих
студентів, так і для викладачів. Звичайно, молоді люди мають кращу пам’ять, ніж особи
зрілого віку, вони швидше сприймають, краще і швидше засвоюють матеріал, ніж ті, які
не навчалися тривалий час. Однак викладач має приділяти увагу кожному студенту, тож
така ситуація створює дисонанс у групі.
З метою полегшення навчання іноземних студентів на кафедрі гуманітарних наук
факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ» авторськими колективами створюються
навчальні та навчально-методичні посібники, розмовники, словники. Цінними виявилися
для студентів короткі словники з перекладом слів їх рідною мовою та розмовники з
перекладом українською, російською та англійською мовами [3,4]. Актуальність їх
створення пояснюється тим, що вони містять лексичний матеріал, необхідний вже на
початковому етапі вивчення української мови. Наприклад, розмовники надають іноземцям
необхідний лексичний мінімум за 23 важливими темами: «Привітання та побажання», «В
аеропорту», «У міському транспорті», «В університеті», «У бібліотеці», «У поліклініці, в
аптеці», «У готелі, у гуртожитку», «На митниці», «У банку», «У магазині», «У ресторані, у
кафе», «У перукарні» тощо. Вони надають суттєву допомогу студентам вже з перших
кроків їх перебування в Україні.
Короткий словник презентує понад 900 найбільш частотних слів та
словосполучень, у яких кожне слово має наголос, що запобігає неправильній вимові, а
також сприяє якнайшвидшому формуванню у студентів акустико-вимовлювальних
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навичок та вмінь. У словнику є також незначна кількість слів, необхідних для початкового
вивчення наукового стилю мовлення (дієслова на кшталт вимірювати – виміряти,
підвищувати – підвищити та ін., кількісні та порядкові числівники, окремі граматичні
терміни).
У словнику є позначення, які стосуються граматичних форм українських слів, що
традиційно використовуються і в інших словниках даного типу. Регулярні позначення
форм родового відмінка іменників, називного відмінка прикметників однини і множини,
виду дієслів сприяють ранньому формуванню автоматизму при використанні цих форм у
мові, а позначення роду окремих іменників та дієвідмін дієслів є необхідною підказкою
для іноземного студента, який тільки починає вивчати українську мову.
Здійснюючи переклад українських слів і словосполучень турецькою мовою, ми
звернулися за допомогою до турецьких громадян у місті Ізміт, які володіють російською
та англійською мовами, задля уникнення помилок. У процесі співпраці виявилося, що
турки дуже зацікавлені у виданні таких словників, тому що у них є багато лише російськотурецьких словників. Однак на сьогодні там існує велика потреба в українсько-турецьких
словниках та розмовниках. Наведемо кілька причин, які привели до актуалізації вивчення
української мови в Туреччині, а саме:
˗ розвиток економічних, політичних, дипломатичних та культурних відносин з
Україною;
˗ можливість отримувати освіту в Україні двома європейськими мовами ˗
українською і англійською;
˗ формування в останні роки між Туреччиною та Україною міцних дружніх
стосунків, що викликає у турецької молоді інтерес до України, її культури та мови;
˗ бажання багатьох сьогоднішніх студентів заснувати свій бізнес в Україні;
˗ можливість здобути освіту дешевше, ніж у Туреччині;
˗ робота на батьківщині у сфері готельного бізнесу з українським контингентом
відпочивальників тощо.
Виходячи із зазначеного, такі словники та розмовники будуть корисними не лише
для студентів, які навчаються в Україні, але й для громадян у Туреччині. Турки виявили
бажання видати словник у своїй країні великим тиражем.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМПЕТЕНТНОГО
ІНОЗЕМНОГО ФАХІВЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНОГО
НАВЧАННЯ
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. Інтернаціоналізація вищої освіти, яка
виражається у збільшенні кількості іноземних студентів, є однією з провідних тенденцій її
розвитку.
Формування особистості, що здатна до успішної соціалізації в суспільстві та
активної адаптації на ринку праці є одним із пріоритетних завдань сучасної освіти.
Проблема створення особливих умов для майбутніх іноземних фахівців є
актуальною на державному рівні, оскільки підготовка таких фахівців має геополітичну,
соціальну та економічну значущість.
Інтенсифікація та модернізація освіти вимагає впровадження таких інноваційних
технологій, які мають за мету
виховання творчої, інтелектуальної, професійної
особистості. Сучасного студента досить важко мотивувати до пізнавальної діяльності, до
пошуку шляхів в сучасному полі інформації і комунікації. Відбувається це тому, що він
часто відчуває значні труднощі в сприйнятті навчального матеріалу. Необхідним є
навчитися самостійному пошуку, обробці, організації інформації, створенню своїх
інформаційних об'єктів. І тут на допомогу може прийти інтерактивне навчання.
Мета статті: розглянути процес формування професійно-компетентного
іноземного фахівця за допомогою інтерактивного навчання.
Інтерактивне навчання – перш за все навчання у співпраці, навчання, побудоване
на взаємодії студента з навчальним оточенням, навчальним середовищем. Навчальне
оточення, чи навчальне середовище, постає як реальність, у якій учасники знаходять собі
область освоюваного досвіду. Педагог виступає лише у ролі організатора процесу
навчання, лідера групи, фасилітатора, творця умов для ініціативи студентів. Інтерактивне
навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона має на увазі
цілком конкретні та прогнозовані цілі:
- підвищення ефективності освітнього процесу, досягнення високих результатів;
- посилення мотивації до вивчення дисципліни;
- формування та розвиток професійних компетенцій;
- скорочення частки аудиторної роботи та збільшення обсягу самостійної роботи
студентів.
Завдання, які виконує інтерактивне навчання:
- пізнавальні, пов'язані з навчальною ситуацією та оволодінням змістом освітніх
програм;
- комунікативно-розвиваючі, пов'язані з виробленням та розвитком навичок
спілкування всередині та за межами конкретної групи;
- соціально-орієнтаційні, пов'язані з вихованням громадянських якостей,
необхідних для адекватної соціалізації індивіда в співтоваристві [3].
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У процесі інтерактивного навчання освітній процес організований таким чином, що
практично всі студенти є залученими до процесу пізнання, вони мають можливість
розуміти та рефлексувати з приводу того, що вони знають та думають. Спільна діяльність
студентів у процесі пізнання, освоєння освітнього матеріалу означає, що кожен робить
свій особливий індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності.
Причому відбувається це в атмосфері доброзичливості та взаємної підтримки, що
дозволяє не тільки отримувати нове знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність,
переводить її на більш високі форми кооперації та співробітництва. Важливим є факт, що
у повноцінному навчанні для його учасників характерні три виду активності: фізична,
соціальна, пізнавальна:
- фізична – змінюють робоче місце, пересідають; кажуть, пишуть, слухають,
малюють тощо.
- соціальна – запитують, відповідають на питання, обмінюються думками тощо.
- пізнавальна – вносять доповнення та поправки до матеріалу викладача, самі
знаходять вирішення проблем, виступають як одне з джерел професійного досвіду тощо.
Усі три види активності взаємопов'язані, різноманітні та обов'язково присутні на
занятті.
До основних методичних засад інтерактивного навчання належать:
- діалогічна взаємодія;
- робота в малих групах на основі кооперації та співробітництва;
- активно-рольова (ігрова) діяльність;
- тренінгова організація навчання;
- центральне місце займає не окремий учень як індивід, а група учнів, що
взаємодіють, які стимулюють і активізують один одного.
Засобами інтерактивного навчання вважають:
• друковані підручники та навчальні посібники на зразок інтелектуального
самовчителя;
• мультимедійні підручники;
• мультимедійні освітні програми;
• комп'ютер;
• інтерактивні дошки (панелі, планшети)
Інтерактивне навчання передбачає:
• регулярне оновлення та використання електронних навчально-методичних
видань;
• використання для проведення навчальних занять сучасних мультимедійних
засобів навчання;
• формування відеотеки з курсами лекцій та бізнес-кейсами;
• проведення аудиторних занять у режимі реального часу за допомогою Інтернету,
коли студенти та викладачі мають можливість не лише слухати лекції, а й обговорювати
ту чи іншу тематику, брати участь у дебатах тощо [2].
Інтерактивні завдання – основа змісту інтерактивного навчання. Основна
відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних у тому, що вони спрямовані не
стільки на закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового. Під час
виконання інтерактивних завдань виключається домінування будь-якого учасника
навчального процесу чи будь-якої ідеї. Інтерактивне завдання завжди передбачає таку
організацію процесу навчання, за якої неможлива неучасть
у колективному,
взаємодоповнювальному процесі пізнання.
До інтерактивних завдань можна віднести завдання для роботи в малих групах;
навчальні ігри; соціальні проекти; обговорення складних та дискусійних питань та
проблем; вирішення навчальних проблем; творчі завдання.
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Головна особливість інтерактивного навчання полягає в тому, що процес навчання
відбувається у спільній груповій діяльності. Групова форма навчання – індивідуальне та
(або) колективне виконання завдання та його перевірка у групі, самостійний пошук
відповіді на поставлене запитання.
Можемо виділити такі види групової форми навчання:
- диференційовано-групова (групи формуються за рівнем підготовленості
студентів, і кожна отримує завдання відповідного рівня складності);
- кооперовано-групова (загальне завдання ділиться на кількість груп, і кожна група
отримує певну частину. По завершенню першого етапу роботи створюються нові групи, і
починається взаємообмін отриманими завданнями). Переваги: працюють усі студенти і у
разі труднощів отримують своєчасну допомогу від старшого чи педагога. Недоліки
групової форми організації навчальної діяльності: можливі конфлікти, шум під час
роботи.
Колективний спосіб навчання (КСВ) - це така форма організації навчальної
діяльності, коли один навчає всіх, а всі навчають кожного [1]. Тобто, кожен виступає у
ролі студента та у ролі викладача, йде постійний контроль за виконанням завдання,
виключається можливість помилки, студенти отримують індивідуальну допомогу від
своїх товаришів, йде взаємонавчання.
Отже, відстежуючи зміни, які відбуваються у процесі інтерактивного навчання,
можна звернути увагу на активізацію пізнавальної діяльності студентів; створення
емоційно-вольового фону (напруги) для активної діяльності; безперервно діючі прямі та
зворотні зв'язки між навчальною системою та студентами; зміну ролі викладача на роль
менеджера, організатора навчального процесу, консультанта.
Висновки. Перед сучасною системою української освіти стоять певні виклики:
усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих
робітників та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів у рамках нових
організаційно-відмінних форм навчання. Використання різноманітних методів, форм і
засобів навчання, що спрямовані, перш за все, на розвиток мотивації, активності,
самостійності, творчості студентів, дозволяють сформувати уміння та якості іноземних
студентів, необхідні для професійної діяльності.
Таким чином, можна сказати, що формування професійно-компетентного
іноземного фахівця за допомогою інтерактивного навчання сприяє підтриманню стійкого
інтересу до навчання і розвитку академічної мобільності.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ
НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Мотивація займає ведуче місце у структурі особистості і є одним з основних
понять, які використовуються для пояснення ведучих сил поведінки, діяльності, в тім
числі і навчальній. «Мотив» визначається як те, заради чого здійснюється діяльність. Як
мотив можуть виступати предмети зовнішнього світу, уявлення, ідеї, почуття та
переживання [1;241–245]. Таке формулювання мотиву поєднує енергетичну, динамічну та
змістовну сторони цього поняття. Тоді, коли мотив нерозривно пов'язаний з діяльністю,
різноманіття діяльності детермінує і різноманіття мотивів [2;134–141].
Ширшим є поняття "мотивація", яка розглядається як внутрішній стан організму,
спонукаючий його поводитися певним чином. Мотивація розглядається як складний
багаторівневий регулювальник життєдіяльності людини – його поведінки, діяльності. У
дидактиці мотивація є процесом формування й закріплення позитивних мотивів навчання.
Мотивація визначає не тільки навчальну діяльність учня, а й пізнавальну сферу, його
активність, яка пов׳язана з пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та
пам׳яттю [3;148–164]. Найширшим є поняття "мотиваційної сфери", яке включає
афективну та вольову сферу особистості.
«Навчальна мотивація» є окремим видом мотивації, включеним у процес навчання.
Така мотивація визначається рядом специфічних для цієї діяльності факторів:
- освітньою системою, освітньою установою, де здійснюється навчальна діяльність;
- організацією освітнього процесу;
- суб'єктивними особливостями учня (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності,
самооцінка та ін);
- суб'єктивними особливостями педагога, системою його відносин до учня та до
професійної діяльності;
- специфікою навчального предмета.
Навчальна діяльність спонукається двома видами мотивів. Перші (інтелектуальнопізнавальні) – породжуються переважно самою навчальною діяльністю та безпосередньо
пов'язані зі змістом та процесом навчання. До них належать пізнавальні інтереси, потреба
в інтелектуальній активності та оволодінні новими вміннями, навичками та знаннями.
Дані мотиви усвідомлюються людиною як пізнавальна потреба і прагнення до розширення
кругозору. Вони особливо важливі для успішної навчальної діяльності. Другі (соціальні)
виникають на основі взаємовідносин учня з навколишнім середовищем і пов'язані з
потребами людини у спілкуванні з людьми, їх оцінці та схваленні, бажаннями учня
зайняти певне місце в системі доступних йому суспільних відносин. До соціальних
мотивів належать борг, відповідальність, необхідність здобути освіту. Але головним серед
соціальних мотивів є статусний мотив, пов'язаний з підтвердженням учня свого статусу, з
самоствердженням у групі однолітків.
Мотивація навчальної діяльності не постійна, вона характеризується віковими
особливостями.
У період дошкільного віку розвитку мотиваційної сфери дитини та підготовка її до
систематичного навчання сприяє гра. У процесі гри з однолітками дошкільнята вчаться
підкоряти свою поведінку певним правилам, що вступають у протиріччя з їх
швидкоплинними бажаннями. Головний зміст мотивації в цьому віці – «навчитися
вчитися». До кінця дошкільного віку дитина починає оцінювати себе з погляду засвоєних
правил поведінки. Молодший шкільний вік – це той період, під час якого закладаються
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основи мотивації навчання, від якої залежить рівень пізнавальних здібностей людини в
майбутньому.
Мотив відвідування школи першокласниками (вступ до школи) не рівнозначний
мотиву навчання, оскільки потребами, які приводять дитину в школу крім пізнавальної
може бути: престижна (підвищення свого соціального стану), прагнення до дорослості та
бажання називатися вже школярем, бажання бути «як усі», не відставати від однолітків.
Особливістю мотивації учнів цього періоду є беззаперечне виконання вимог вчителя.
Соціальний вид мотивації навчальної діяльності настільки сильний, що вони не завжди
прагнуть зрозуміти, навіщо треба робити те, що їм доручає вчитель. Навіть нудну роботу
вони виконують ретельно, оскільки отримані завдання здаються їм важливими. Головним
мотивом навчання у більш ніж половини учнів є отримання заохочення або похвала
вчителя. Тому сьогодні учні НУШ приносять додому не табель з оцінками, а свідотство
досягнень, які містять характеристики наскрізних умінь учнів та результати навчання за
предметами. Оцінок чи балів свідотство не містить.
У середньому шкільному віці починає виявлятися вибіркове ставлення учнів до
окремих навчальних предметів. У результаті загальний мотив навчання стає дедалі більше
диференційованим, з'являється як позитивна, так і негативна мотивація до процесу
навчання залежно від інтересу до предмета. У цьому віці пізнавальні інтереси учнів, як
правило, є ще епізодичними. Вони виникають у певній ситуації, найчастіше під
безпосереднім впливом уроку, і майже завжди згасає, як тільки урок закінчується. У цих
класах знижується роль викладача у спонуканні до навчальної діяльності у зв'язку зі
зниженням його авторитету. Це зумовлено і підвищенням самостійності учнів та більшою
їхньою орієнтацією на думку однокласників.
У підлітковому віці спостерігається загальне зниження мотивації навчання,
внаслідок чого до школи учень йде не тому, що хочеться, а тому, що так потрібно.
З׳являеться яскраво виражена потреба у пізнанні себе й оцінюванні своєї особистості, що
породжує підвищену чутливість до сприймання оточенням. Її результатами є високий
рівень образливості і немотивовані бурхливі реакції на зауваження і вчинки людей.
Підвищення інтересу до одного предмета проходить у багатьох підлітків на тлі загального
зниження мотивації вчення та аморфної пізнавальної потреби, через що вони починають
порушувати дисципліну, пропускати уроки, не виконують домашніх завдань. Згубність
такої мотивації навчальної діяльності призводять до того, що навчаються не для того, щоб
знати, а для того, щоб отримувати оцінки. Потрібне постійне підкріплення мотиву
навчання у вигляді заохочення, покарання, оцінок. Спостерігається боротьба між двома
видами мотивів: мотиваційна установка, пов'язана з перспективою здобуття освіти, і,
мотив, що відображає стан учнів, їхня втома від одноманітності та постійної необхідності
виконувати завдання. Головним мотивом поведінки та діяльності підлітків у школі є
прагнення знайти своє місце серед товаришів, будь-що домогтися хороших оцінок, навіть
у тому випадку, якщо наявні знання не відповідають їм. Фетишизм оцінки свідчить про те
велике значення, яке набуває для підлітка положення хорошого учня: воно визначає його
соціальний статус у класі.
У зв׳язку з необхідністю професійного самовизначення мотиви навчання у
старшокласників істотно відрізняються від підліткових. У старшому шкільному віці на
основі нової соціальної мотивації розвитку, що вперше виникає, відбуваються докорінні
зміни у змісті та співвідношенні основних мотиваційних тенденцій. Під впливом
світогляду виникає досить стійка ієрархічна система цінностей, що впливає на погляди і
переконання учнів. Останні є досить суворим контролером бажань, що виникають у
старшокласників, і водночас спонукають до самопізнання, самовизначення, у тому числі й
до вибору професії. З׳являеться вибіркове ставлення до навчальних предметів з погляду їх
значущості для майбутньої професії. Старшокласник оцінює теперішнє з позиції
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майбутнього. Підготовка до оволодіння майбутньою професією стає основним мотивом
навчання. Їхні мотиви, пов׳язані з прагненням за допомогою високих оцінок завоювати
певне становище в класі, стають недієвими. Оцінка втрачає свою спонукальну силу і стає
критерієм засвоєння знань.
Усвідомлювані мотиви виявляються у здатності учня розповісти, що спонукає його
до навчання, а також здійснити ієрархізацію своїх мотивів навчання. Про реально діючі
мотиви можна дізнатися, аналізуючи успішність учня, його ставлення до виконання
завдань та намагання розв׳язувати задачі підвищеного чи зниженого рівня складності.
Головним мотивом навчання старшокласників є підготовка до вступу до
професійного навчального закладу. Вибір професії – це вибір життєвої дороги, пошук
свого місця у суспільстві, який передбачає вміння аналізувати свої можливості,
схильності, знання, здатність приймати рішення та діяти на основі мотиваційної
установки.
Важливими мотивами вступу молоді до вузу є: бажання перебувати у колі
студентської молоді, велике суспільне значення професії та широка сфера її застосування,
відповідність професії інтересам та схильностям, а також її творчі можливості. Але є деякі
відмінності у значимості мотивів у дівчат та юнаків. Дівчата найчастіше відзначають
велику суспільну значущість професії, широку сферу її застосування, можливість
працювати у великих містах, хорошу матеріальну забезпеченість. Юнаки найчастіше
зазначають, що професія, що вибирається, відповідає їх інтересам і схильностям.
Посилаються і на сімейні традиції. Істотно впливають на мотиви вступу до вузу соціальні
умови життя. Провідними навчальними мотивами в студентів є "професійні" і
"особистісного престижу", менш значимі "прагматичні" – отримати диплом про вищу
освіту і "пізнавальні".
Особливої уваги заслуговує вивчення мотивації освітніх потреб дорослої людини.
Політичні, економічні, соціальні зміни в суспільстві, глобалізаційні процеси, бурхливий
розвиток технологій, швидка застарілість інформації та потреба її оновлення вимагають
постійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації великої кількості людей.
Знання і відповідні кваліфікації стають пріоритетними цінностями в житті людини в
умовах інформаційного суспільства. Виникає потреба постійно впроваджувати нові
технології, породжувані невпинним науково-технічним прогресом. Наприклад, якщо не
так давно комп׳ютерна грамотність населення була винятком, то зараз використання
комп׳ютера у професійній та побутовій діяльності стає звичним явищем. І навпаки –
відсутність навичок користування, або невміння відправити електронну пошту можуть
стати серйозною завадою у професійній кар׳єрі. За оцінками фахівців, у світі попит на
пропозиції освітніх послуг збільшується дуже швидко, особливо у вищій та
післядипломній освіті. Загалом, мотивація дорослих до навчання є результатом
осмислення ними невідповідності між рівнем наявних знань і знань, необхідних для
професійної діяльності, для усвідомлення змін, що відбуваються у соціумі, для
усвідомлення особистісних змін. Мотивація навчальної діяльності дорослого неоднорідна,
але може бути зведена до трьох типів: утилітарна (має витоки із соціально-професійної
практики людини і грунтується на потребі вдосконалювати цю практику), мотивація
престижу (навчання підвищує статус, створює можливість виділитися із оточуючого
середовища) і мотивація, коли знання перетворюються на самоціль. Саме утилітарну
мотивацію до навчання мають майже сімдесят процентів студентів, оскільки навчаються
для кар׳єрного зростання, можливості отримати диплом чи змінити професію або ж через
вимогу роботодавця. Приблизно четверта частина студентів навчаються, оскільки хочуть
підвищити свої шанси на ринку праці, що дасть їм можливість підвищити статус, тобто
для них навчання має мотивацію престижу.
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Важливими шляхами підвищення мотивації учнів з відповідними (характерними)
віковими особливостями і студентів різного віку є: застосування інформаційних
технологій та інноваційних підходів у навчанні, індивідуалізація та диференціація
навчального процесу, розвиток творчих здібностей студентів, стимулювання їхньої
самостійної роботи, впровадження евристичного навчання на заняттях. Засобом
підвищення інтересу та одним із прийомів формування мотивації є наочність, яка сприяє
кращому запам׳ятовуванню матеріалу. Створення онлайн-курсів, залучення студентів до
участі у науково-дослідних проектах, використання різноманітних ігрових технологій
позитивно впливає на формування у студентів інтересу до навчання в цілому, забезпечує
якісну підготовку майбутніх фахівців. Безперечно, високий професіоналізм викладача,
доступність і змістовність запропонованого навчального матеріалу, вміння зацікавити
учнів впливає на результати у навчанні, сприяє підвищенню мотивації навчання.
Ефективність навчання залежить від мотивів, які спонукають учня будь якого віку
до активності і визначають її спрямованість. Якщо у учня відсутній потяг до знань і він не
проявляє інтелектуальної активності, то на хороші результати навчальної діяльності
сподіватися не варто. Ні оптимальні умови до навчання, ні оснащення необхідними
технічними засобами, ні викладання навчального матеріалу висококваліфікованим
досвідченим викладачем не забезпечать належної успішності без спрямованої навчальної
мотивації, яка постійно змінюється (потреби і смисл навчання для учня, його мотиви, цілі,
інтереси, ціннісні орієнтації, ідеали, емоції тощо). Класифікація мотивів є одним із
найбільш складних і дискусійних питань. Усі ці мотиви не існують окремо, а перебувають
у складному поєднанні і взаємозв׳зку. Мотивація навчальної діяльності учнів постійно
розвивається відповідно до змін їх установок, інтересів, розвитку здібностей. Завдання
викладачів – стежити за цим процесом і за потреби коригувати його.
Література:
1. Волянюк А. Мотивацiя як фактор пiдвищення навчальної успiшностi молодших
школярiв / А. Волянюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник
наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка. – 2020. – Т.1. – № 27. – С. 241-245.
2. Макаревич О. Мотивація як підґрунтя дій особистості / О. Макаревич // Соціальна
психологія. – 2006. – № 2 (16). – С. 134–141.
3. Перетятько Л., Юдіна Н. Порівняльне дослідження мотивації студентів навчальних
закладів різного рівня освіти / Л. Перетятько, Н. Юдіна // Психологія і особистість. – 2019.
– №2. – С.148 – 164.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
Навчальний текст відіграє значну роль у вивченні іноземної мови. Цікаві за
сюжетом та з різноманітною тематикою тексти сприяють розширенню мовних знань
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іноземців, розвитку комунікативно-мовленнєвих навичок, спонукають до подальшого
мовленнєвого спілкування.
Обирати і презентувати тексти, вправи і завдання потрібно з врахуванням рівня
мовної підготовки іноземних студентів. На початковому етапі вивчення української мови
доцільне використання адаптованих навчальних текстів на теми повсякденного
спілкування: "Знайомство", "Родина", "Університет", "Група", "Гуртожиток", "Місто",
"Транспорт", "Відпочинок", "Спорт" та інші. Навчальні тексти дають можливість
познайомити студентів з лексикою різних мовленнєвих ситуацій, а також закріпити
засвоєння матеріалу основного підручника за всіма видами мовленнєвої діяльності: навик
сприйняття української мови на слух, читання, переказ, діалог, бесіда, дискусія, міні
переказ, моделювання власної розповіді на основі прочитаного.
Основу навчальних текстів повинні складати відомі студентам лексичні одиниці та
засвоєний граматичний матеріал. Використання лексичних повторів сприяє розвитку
зв’язного мовлення, запам’ятовуванню і автоматичному використанню семантикосинтаксичних ознак вивчених структур, виробленню навичок успішної комунікації на
запропоновані теми.
Передтекстові завдання спрямовані на усунення смислових та мовних труднощів
розуміння тексту і одночасно на розвиток навичок та умінь читання. У передтекстові
завдання виносяться актуальні для розуміння тексту слова, що раніше не зустрічалися в
мовній практиці студентів, і їх переклад.
Післятекстові завдання припускають перевірку розуміння прочитаного, створюють
можливості для використання типових лексико-граматичних конструкцій в усному та
письмовому мовленні студентів. Запитання з відповідями "Так" чи "Ні", запитання з
розгорнутими відповідями, тестові завдання на вибір правильної відповіді з декількох
запропонованих, відновлення логічної послідовності речень дозволяють визначити рівень
розуміння студентом інформації, поданої в тексті.
Навчальні тексти викликають інтерес у іноземних студентів, сприяють бажанню
висловити свої думки про ту чи іншу подію, певну ситуацію, тобто є приводом для бесіди.
Читання навчальних текстів дає можливість іноземцям поступово розширити словниковий
запас, сформувати потенційний словник.
Основне завдання викладача української мови як іноземної полягає в тому, щоб
максимально використати матеріал навчального тексту для розвитку граматичних і
стилістичних навичок і умінь студентів, підготувати їх до монологічного висловлювання
та природного спілкування.
Література:
1. Беценко Т. П. Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту на уроці
літератури. Вивчаємо українську мову та літературу. 2016. No19/21 С. 8 – 10.
2. Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвист. теории и элементы
анализа. – М.: Ось-89, 1999. – 192 с.
3. Мацько Л. Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту. Культура слова.
2011. Вип. 75. С.56 – 66.
4. Степанишин Б.І. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів: Роздуми старого
методиста-словесника, або Від „альфи” до „омеги” у викладанні рідного письменства в
школі. – К.: Веселка; Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 191 с.
5. Швець Г.Д. Моделювання навчального тексту: термінологічний та методичний
аспекти / Г.Д.Швець // Науковий часопис національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова. Серія 5. педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 58. – К.:
НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. – С.170 – 178.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ДО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ
Інтернаціоналізація сучасної вищої освіти та глобалізація всесвітнього
освітнього простору на перший план висувають проблему адаптації іноземних громадян
до умов життя та навчання в іншому культурному, академічному та соціально-побутовому
вимірі. Це іноді досить тривалий, а іноді і досить болючий процес інтеграції особистості
до кардинальних змін навколишнього середовища.
Л.Г. Подоляк і В.І. Юрченко трактують адаптацію як «пристосування
особистості до існування в соціумі відповідно до його норм і вимог, а також згідно з
потребами, прагненнями, мотивами та інтересами самої особистості. Психологічна
адаптація здійснюється в процесі соціалізації особистості під час її індивідуального
розвитку, соціального та професійного становлення». [2, с.313]. З цього логічно витікає
розуміння адаптації як компромісу між соціумом та індивідом, де індивід, з одного боку,
приймає «правила гри», а, з іншого не позбавляється власної автентичності.
На шляху до цієї мети іноземний студент змушений подолати труднощі
наступного характеру:
1. документальні (реєстрація, набуття статусу, візова підтримка, нострифікація
набутих документів про освіту);
2. проблеми розміщення та проживання (гуртожитки, приватні оселі, оплата
комунальних послуг, взаємодія з власниками приміщень);
3.
проблеми особистої безпеки (проблеми толерантності, вміння будувати
відносини з представниками інших спільнот та місцевим населенням);
4. фінансові (вміння грамотно розподіляти надіслані батьками або зароблені
самостійно кошти);
5. лінгвістичні (засвоєння української мови та професійної термінології щодо
обраної спеціальності);
6. проблеми інтеграції до іншої освітнього системи.
В сучасних умовах пандемії коронавірусу до цих труднощів додалися ще
проблеми особистого здоров’я, проблеми щеплення, та проблеми навчання в
дистанційному форматі.
Для вирішення вказаних питань створені та існують міжнародні відділи,
спеціалізовані адміністративні служби і структури, які забезпечують різноманітну
підтримку іноземних громадян на шляху отримання ними вищої освіти.
Але, окрім зовнішніх факторів, існують ще внутрішні обставини, які здатні
або полегшити процес інтеграції, або, навпаки, зробити його досить болючим чи взагалі
неможливим. Це фактори, які пов’язані з особистістю студента та діяльністю його
наставників викладачів, кураторів.
З боку студента особливо важливими є: достатній рівень загальної базової
підготовки, індивідуальна здатність до навчання, вміння правильно розподіляти свій час
для роботи та відпочинку, самодисципліна, ступінь відповідальності за власні вчинки,
мотивація та розуміння кінцевої мети перебування за кордоном. Власний досвід авторки
розвідки не дозволяє прослідити пряму залежність між рівнем підготовки та
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інтелектуальної розвиненості і швидкістю та рівнем адаптації індивіду. Часто буває, що
менш підготовлена та розвинена людина швидше пристосовується до зміни середовища,
тому що взагалі не помічає або не звертає уваги на певні обставини. І, навпаки, студенти з
підвищеним рівнем тривожності та рефлексії часто зациклюються на дрібницях, які не
варті їхнього уваги, але суттєво ускладнюють їхнє життя.
Викладач або наставник-куратор, у свою чергу, має добре володіти
предметом своєї дисципліни, бути обізнаним у засобах та формах навчання, але, що є
найголовнішим, мати певні особистісні якості, які б допомогли створити в групі та на
уроці атмосферу «доброго дому», де кожен зі студентів відчував би себе затишно,
спокійно та захищено.
Відкритим також залишається питання про створення моно груп
(представників однієї країни або одного регіону) або груп змішаного наповнення. З одного
боку, поєднання в одній групі студентів з країн, які мають різний соціально-економічний
розвиток та рівень престижності, може призвести до переваги з боку одних та приниження
з боку інших, але на практиці цього майже ніколи не відбувалося. З іншого боку, наявність
в групі осіб з конфліктогенними якостями часто провокувало створення напруженої
атмосфери серед представників однієї етнічної групи, навіть одного району.
Також часто ставиться на розгляд питання щодо формування груп в
залежності від рівня підготовки слухачів підготовчих відділень. Тобто після першого
семестру по результатам тестування студенти комплектуються в групи «відмінників»,
«середняків» та «тих, хто пасе задніх». Перевагами такої точки зору вважають можливість
пристосування навчального процесу до рівня та вимог слухачів певної категорії. Але
доцільність такої освітньої парадигми здається авторці цієї роботи досить сумнівним.
Перш за все, таке «сортування» знецінює усі досягнення слухачів, поділяє їх на осіб
першого, другого і третього сорту, лишає здорової конкуренції та можливості якось
покращити свій результат. По друге, спілкування та навчання зі студентами своєї категорії
(слабкі підгрупи) породжує хибне відчуття, що все гаразд, все так і має бути, тому що
позитивний приклад, приклад, до чого прагнути, відсутній.
Які ж позиції ми маємо вважати пріоритетними для подолання проблем
соціалізації та адаптації іноземних громадян на теренах нашої країни? З боку студентів це
чітка мотивація та ясне уявлення того, що маємо отримати на виході. По-друге, розуміння
того, що досягнення поставленої мети потребує значних зусиль і щоденної кропіткої
праці. По-третє, вміння працювати в команді, допомагати один одному. З боку викладачів
це, перш за все, розуміння, що довузівська підготовка, це досить специфічний вид
навчання, який не обмежений у просторі та у часі. Студенти цілодобово потребують не
тільки певного об’єму інформації, але й поради, підтримки, допомоги, щирої
зацікавленості до них як до людей та особистостей Викладачеві також треба докласти
зусиль, щоб навчити студентів принципам суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка передбачає:
 сприйняття співрозмовника як індивідуальності зі своїми потребами та інтересами;
 виявляти зацікавленість у партнері, співпереживати його успіхам або невдачам;
 визнавати право партнера на незгоду, на власну думку, на вибір поведінки та
відповідальність за свій вибір [1, с.229].
Звичайно, до цього маємо додати і оновлення матеріально-технічної бази , і
оволодіння сучасними платформами навчання, і активне використання інтернет-ресурсів,
але на вершині цієї піраміди має бути студент, як людина, як особистість, як суб’єкт
навчального процесу і як представник певної етнічної групи.
Література:
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288 с.
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ЗАСОБИ ПРОВОКАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
АКТИВІЗАЦІЇ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Сучасною метою підготовки високопрофесійного фахівця є не тільки і не
стільки володіння певною сумою теоретичних знань та практичних навичок щодо своєї
майбутньої спеціальності, але, перш за все, наявність критичного та творчого мислення,
вміння генерувати нестандартні ідеї, відстоювати свою точку зору, бачити ширше, ніж
того потребує сьогодення, можливості розглянути проблему під іншим кутом і в іншому
вимірі.
Але для того щоб виховати нестандартну особистість, замало стандартних
навчальних засобів. Сучасна педагогіка та методика нещодавно звернули увагу на так
зване провокативне навчання, яке, на нашу думку, має багатий потенціал для вирішення
поставленої задачі.
Що ж можна вважати провокацією? У певному сенсі провокація – це
спонукання до дії та отримання бажаного результату з боку того, хто спонукає, та
передбачувана реакція з боку того, на кого ця провокація направлена. Це може бути
емоційний вибух, відповідна фізична реакція або, у нашому випадку, мовленнєвий авт.
Дослідники цього явища [1; 3; 4; 5] наголошують на тому, що сама по собі провокація не
може мати ані позитивного, ані негативного забарвлення. Все залежить від того, яку мету
переслідує «провокатор». Безумовно, в рамках навчального процесу йдеться лише про
ініціацію творчої активності студента, пошуку нестандартної відповіді на поставлене
питання, а у просторі мовних дисциплін це, безумовно, спонукання до активізації та
збагачення комунікативних ресурсів учнів.
За рахунок чого відбувається провокація? Провокація – це завжди виклик.
Виклик шаблонам, стереотипам, це дестабілізація усталеної точки зору або системи
ціннісних орієнтирів. Таке явне та неприкрите нехтування традиціями викликає реакцію
здивування, обурення, незгоди з боку співрозмовника, спонукає його до захисту
загальноприйнятих позицій, яка відбувається ,частіше за все, у вербальній формі. На
думку Зимньої І.А. [3], ця мета досягається за рахунок дестабілізації емоційного стану
комуніканта шляхом порушення його комунікативних очікувань. Комунікативна ситуація
провокації має на меті тільки одну опцію – спонукання до відповідної реакції, до
висловлення, і аж ніяк не намагається образити опонента, виставити його в негативному
світлі або порушити його особистісні границі.
Шарко М.І. [6, с. 87] виділяє наступні ознаки навчальної провокації:
 цілеспрямованість та активізація розумової та мовної діяльності учня (при цьому
ціль необов’язково має бути виражена експліцитно);
 прогнозування емоційної реакції та наступної вербальної поведінки студента,
готовність скоректувати його та направити у потрібне русло;
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стимулювання самовизначення та саморозвитку особистості;
спонукання до пошуку нового, нестандартного рішення або до відстоювання
власної позиці.
Слід зазначити, що окрім суто комунікативних функцій грамотно спланована та
проведена провокація допоможе вирішити ще низку питань у сфері міжособистісної
взаємодії «викладач – студент», «студент – студент», а саме: встановити поважні та
довірчі відносини між викладачем та студентом,
налагодити співпрацю з
одногрупниками, виховати принциповість, послідовність, категоричність, а ,з іншого боку,
дуалізм і толерантність.
Наступне питання: коли доцільно впроваджувати елементи провокації в навчальний
процес? На нашу думку, це має відбуватися на просунутому етапі мовної підготовки, коли
слухачі вже мають у своєму розпорядженні достатньо лінгвістичних ресурсів для
повноцінної та адекватної реакції на виклик , а також сформовану парадигму моральноетичних маркерів. Але ще раз хочемо зазначити: провокація має на меті спонукання до
творчої активності і аж ніяк не має бути пов’язана з негативними емоційними
переживаннями , особистим приниженням або деструктивними настроями в колективі.
Перейдемо до розгляду практичних засобів провокативного навчання.
Науковці пропонують цілу низку методів та прийомів навчальної провокації. Це може
бути лекція із свідомо хибним посилом, який треба знайти, а потім обґрунтувати
доцільність або ,навпаки, недоцільність його використання; завдання «знайди помилку»,
де слухачам пропонують знайти помилку у низці граматичних, семантичних, стилістичних
завдань. Можна підсилити ефект несподіванки, якщо не попереджати учнів заздалегідь
про наявність таких помилок. Також пропонують прийом «вибір», суть якого полягає у
неоднозначному питанні, яке не має чіткої відповіді і тим самим спонукає студентів до
обговорення цього моменту у формі дискусії або диспуту. Заслуговує на увагу аналіз
негативного зразку ( у тому числі і аналіз з точки зору його ефективності). Після цього
учням дається завдання визначити, для чого цей аналіз здійснюється, у чому полягає його
ефективність. Провокативний момент при цьому міститься у самій думці, що помилка
може мати позитивне забарвлення та приносити користь. Прийом «дуель» поділяє
слухачів на дві команди, кожна з яких надає низку питань протилежній стороні з приводу
певної теми або ситуації спілкування. Правильна відповідь приносить бали команді
суперників, неправильна – команді, яка задає питання. Ситуація загострюється, якщо тему
дискусії було оголошено заздалегідь, і команди мали час для підготовки, для
поглибленого та ретельного опрацювання необхідного матеріалу.
М.Б.Захарова [ 2 ]пропонує в якості пускового механізму для початку
обговорення провокативні теми, наприклад: «Вживання алкоголю є корисним для
здоров’я» , «Сон – шкідлива звичка сучасної людини», «Любов допускає зраду» і т.п. На
початку викладач виступає з короткою доповіддю на задану тему, потім студентам дається
5-10 хвилин на те, щоб зібратися з думками і підтримати або спростувати запропоновану
точку зору. Неочікувана думка з приводу досить банальної теми викликає спочатку
здивування, розпач, незгоду, а потім опір, який трансформується у вербальну поведінку з
дуже яскравим емоційним забарвленням. Психологічне напруження, страх публічного
виступу зникає, оскільки студенти захоплені ідеєю висловити свою точку зору з приводу
наданої теми. Викладач під час обговорення уважно вислуховує кожного опонента і
фіксує на дошці всі «за» та «проти». Наприкінці обговорення сумісними зусиллями
формулюється резюме, яке носить коректний і компромісний характер, висловлюється
щира подяка усім, хто прийняв участь у дискусії, а також сподівання на готовність
студентів і надалі продовжувати подібні види роботи.
Таким чином, ми бачимо, що елементи провокативного навчання містять у
собі значний потенціал для становлення та формування комунікативної компетентності
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учнів, а також серйозні передумови для становлення самореалізації, самовизначення та
творчого розвитку особистості студента.
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ДО ПИТТАННЯ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ У
ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У
ТЕХНІЧНОМУ ВИШІ
Навчання українській мові як іноземній студентів технічного вузу змушує
викладача шукати і знаходити найбільш ефективні і раціональні шляхи передачі знань.
Програми навчання практичному курсу української мови як іноземної у вузах України
орієнтовані на різні рівні володіння українською мовою в залежності від конкретних умов
і комунікативних потреб здобувачів вищої освіти. Практичне володіння українською
мовою передбачає те, що після закінчення курсу бакалаври чи магістри зможуть брати
участь у всіх сферах спілкування, читати і розуміти оригінальну літературу за фахом.
Викладачі нашої кафедри, прагнучі зробити процес навчання максимально ефективним,
ведуть велику роботу з вибору найбільш прийнятних навчальних методик і створення
різних видів робіт, в тому числі використовуючи весь потенціал навчальних текстів.
Особливо це проявляється при професійно орієнтованому навчанні. Питання,
пов'язані з навчанням мови спеціальності на заняттях української мови як іноземної
залишається актуальним[5,6,7,8]. Ми вважаємо беззаперечним положення про те, що
предметом навчання має бути не мова взагалі, а певні види мовленнєвої діяльності та
система мовних засобів, необхідних для вирішення певних комунікативних завдань
(Митрофанова О.Д., Мотіна О. і., Метеор та ін.) [6]. Мовне спілкування здійснюється, як
відомо, за допомогою таких видів мовленнєвої діяльності, як аудіювання, говоріння,
читання і письмо, між якими існує тісний взаємозв'язок [5]
Мовна діяльність ділиться на продуктивну і рецептивну. Продуктивною є
діяльність, спрямована на створення і повідомлення інформації. Це-говоріння і писемна
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мова. Рецептивна діяльність орієнтована на сприйняття інформації. Це аудіювання і
читання. На відміну від «слухання», тобто від акустичного сприйняття, аудіювання являє
собою процес сприйняття і розуміння усного іншомовного мовлення, під час якого
використовуються спеціальні тексти для перевірки вміння розуміти на слух [2, с.75-76].
Мова спеціальності кожної конкретної дисципліни пропонується студентам також у
вигляді окремих навчальних, логічно впорядкованих текстів. Текст є зразком того, як
функціонує мова. Ось чому при комунікативному підході він є вихідною і кінцевою
одиницею навчання [1, с.35].
Метою рецептивних видів мовленнєвої діяльності є отримання інформації, яка
укладена в смисловому змісті тексту. Один із методів рецептивного засвоєння нерідної
мови ґрунтується на психологічному постулаті про те, що «кожна людина з народження
має здатність до розуміння і виробництва як рідної, так і іншомовної мови. Першим
етапом розвитку цієї здатності є аудіосприйняття і розуміння мови інших людей " [4,
с.41]. Слухач сприймає мовне повідомлення заради його змісту. Тому активність
психічної діяльності рецепієнта залежить від його ставлення до змісту тексту. Сприйняття
полягає в особливій ролі значущості інформації [3]. Тільки бажання зрозуміти змусить
слухача, мобілізуючи увагу, пам'ять і всю психічну діяльність, долати труднощі для
сприйнятті нерідної мови. Отже, ефективність навчання залежить, в першу чергу, від
зацікавленості іншомовного студента в розумінні змісту мови.
Однак у практиці викладання часто доводиться стикатися з тим, що навчання
проводиться на текстах нецікавих, неінформативних, беззмістовних. Частково це
пояснюється прагненням полегшити завдання студентів: оскільки іншомовна форма
важка, слід всі зусилля сконцентрувати на ній, зробивши зміст максимально простим і
доступним. Досвід роботи показує помилковість цієї практики [8]. Так, важкі, але
інформаційно значущі, змістовні тексти розуміються і запам'ятовуються студентами
краще, ніж легкі за формою і примітивні за змістом. Тому основною вимогою до змісту
текстів слід вважати їх пізнавальну цінність, інформативність, змістовність або цікавість.
На початковому етапі слід використовувати прості, доступні тексти, але вони
повинні містити цікаву фабулу. На більш просунутому етапі слід, поряд із цікавими
текстами, використовувати змістовні тексти, з новою і корисною для студентів
інформацією. Необхідно також прагнути до того, щоб навчальний текст був проблемним.
Проблемністю тексту умовно вважається можливість організувати бесіду по темі тексту
[1, с.49]. Не слід забувати, що змістовність текстів не повинна протиставлятися головному
принципу відбору – поєднанням інформативності і надмірності. Тому інформаційна
складова тексту обов'язково повинна містити і відомості, вже відомі студентам. Це
"створює сприятливі умови для функціонування механізму ймовірнісного прогнозування,
підвищує його достовірність і тим самим полегшує розуміння тексту, його змісту" [2,
с.77].
Скорочення смислової надмірності і насичення текстів інформацією має
відбуватися поступово, від текстів менш інформативних, які містять більш легку
інформацію, до текстів, більш насиченими інформацією, або більш важкими за мовною
формою або за змістом. Зрозуміло, текстовий матеріал, що є джерелом для навчання мови
спеціальності, не може повторювати курси спеціальних дисциплін у всьому їх обсязі, тому
відбивається на заняттях в узагальненому вигляді, завдяки виокремленню основної
специфіки даного профілю [8, С.230].
Безсумнівно, сприймаючи текст на слух, студенти гірше розуміють і
запам'ятовують інформацію, ніж під час читання. Однак головну думку і підтекст вони
розуміють під час аудіювання так само, як і під час читання. Цей факт дозволяє говорити
про доцільність використання і під час аудіювання текстів, що мають досить складну
головну думку і глибокий підтекст [2, с.76]. При цьому не слід забувати, що найлегше
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головна думка розуміється тоді, коли вона сформульована в одній фразі на початку тексту,
і найважче – коли виражена декількома фразами, розкиданими по всьому повідомленню.
Розмірковуючи про смисловий зміст текстів, не можна не згадати про роль назви тексту і
його композиційного ладу.
Не можна не погодитися з тим, що «вдала назва, що відображає головну думку або
тему, створює вірну спрямованість думки, підвищує достовірність ймовірнісного
прогнозування, збуджує інтерес, привертає увагу»; для розуміння і засвоєння інформації
тексту велике значення має також побудова тексту, тобто його композиція. Послідовне і
логічне викладення, ясна і чітка структура повідомлення відіграють позитивну роль в
успішному сприйнятті інформації. І, навпаки, складна композиція (різноплановість
сюжетної лінії, повернення назад або забігання вперед і т.п.) істотно погіршують
розуміння. Таким чином, можна констатувати, що основним критерієм під час відбору
текстів за фахом є їх пізнавальна цінність, змістовність; крім того важливу роль відіграє й
назва тексту та його композиційний лад.
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МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА СУЧАСНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Поняття культури є базовим концептом у дослідженнях, присвячених питанням
освіти майбутніх фахівців незалежно від їхньої спеціальності. Вчені вважають, що не
можна говорити про культуру мови й мовлення, не розглянувши питання загальної
культури людини. Вони зауважують, що в останні десятиріччя спостерігається зниження
культури мовлення в сучасної молоді, яке є наслідком активного використання сленгу,
жаргону, суржику. Тому, на наш погляд, проблема культури мовлення студентів потребує
детального вивчення.
Уперше визначення культури в науковій літературі належить Е. Тайлеру. В
теперішній час, як вважає П.С.Гуревич, таких визначень більше тисячі [2], що свідчить не
тільки про зацікавленість учених у цьому явищі, а й про методологічні труднощі сучасної
лінгвокультурології.
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Так, Е.Тайлор писав, що культура – це комплекс, який містить знання, релігійні
вподобання, твори мистецтва, закони, звичаї, мораль, які характеризують людину як члена
спільноти. Видатний австрійський психолог Зигмунд Фрейд вважав, що термін «культура»
характеризує всю сукупність досягнень та інституцій, які служать двом цілям: захисту
людини від природи й упорядкуванню відносин людей один із одним. З точки зору
М.Хайдеггера, культура – це реалізація верховних цінностей шляхом культивування
найвищих людських цінностей. Культура мислення, культура мови, мовна свідомість є
відображенням інтелектуального рівня людини, її загальної культури та інтелігентності.
В українській лінгводидактиці проблема формування мовленнєвої культури
студентів і школярів посідає особливе місце. Становлення української національної
свідомості потрібує виховання всебічно розвиненої особистості. Основною рушійною
силою цього процесу виступають життєва мета, ціннісні орієнтири й установки людини.
Мовну особистість формує мовне середовище. Без цього людина не має змоги
практично оволодіти механізмом мови, довести його до автоматизму. Формування
національно-мовної свідомості та вияв мовної творчості найбільш показові на прикладах
видатних майстрів слова. Але мовне середовище не завжди надає приклади правильного
літературного мовлення. Викладачі спостерігають негативні явища в спілкуванні: «Наша
мова переповнена різного роду діалектизмами, тавтологією, плеоназмами, жаргонізмами,
які суттєво знижують рівень мовленнєвого розвитку» [3, с. 141]. Найпоширенішою вадою
сучасної української мови є використання суржику – штучно змішаної, нечистої мови,
гібриду української та російської мов. Наприклад, говорять «зимою», замість «взимку»,
«сьодні», замість «сьогодні», «являє», а треба «є» та інше. Розмовляючи між собою,
студенти часто використовують сленгізми, наприклад, рвати когті (піти, втекти); здати
на шару (про іспит чи залік); ганяти понти (поводити себе з викликом); пробити на
сушняк (задуматися); блін, не грузи мене; мені це по барабану тощо. Поширення сленгу
серед молоді студенти пояснюють тим, що саме мова арго допомагає їм яскравіше
висловити свій емоційно-експресивний стан [3, с. 142].
Студенти технічного університету – це майбутні інженери, керівники
виробництва. Важливими якостями кожного лідера є вміння спілкуватися з підлеглими,
партнерами по бізнесу тощо. Спілкування на виробництві не обмежується тільки
професійним напрямом: воно містить елементи побутової та соціокультурної сфер. Це
свідчить про те, що студенти технічних навчальних закладів мають володіти
компетенціями в різних ситуаціях спілкування та різноманітними моделями мовленнєвої
поведінки.
Як відзначають фахівці, мовно-мовленнєвий компонент професійного спілкування
майбутніх фахівців, який формується насамперед на заняттях з української мови за
професійним спрямуванням, включає:
- володіння нормами рідної мови;
- уміння правильно й грамотно обирати мовні засоби залежно від завдань
професійного спілкування;
- усвідомлення стильових особливостей усної та писемної професійно-орієнтованої
комунікації;
- володіння нормами мовленнєвого етикету в різних ситуаціях професійного
спілкування;
- володіння уміннями й навичками публічних виступів [4, с.531-532].
Треба відзначити, що володіння уміннями та навичками публічних виступів
потребує спеціальної підготовки, тому що ці вміння, як відзначають психологи,
відносяться до найбільш значних факторів стресу. Людина, яка не має достатнього досвіду
та спеціальної підготовки публічного спілкування, зазвичай хвилюється, у її мовленні
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з’являються помилки, ірелевантні повтори, слова-паразити, хезитації. Може статися також
повна зупинка мовленнєвої діяльності на тлі стресу.
Ми вважаємо, що формування таких умінь потребує цілеспрямованої організації
комплексу аудиторних і позааудиторних заходів. Але через напружене навантаження на
навчальний процес таку роботу доцільно проводити в іншому форматі, а саме, у формі
дискусійних клубів.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» має
такий досвід. Організація дискусій на актуальні теми, що цікавлять студентську молодь,
дозволяє залучати до них не тільки українських, але й іноземних студентів і аспірантів,
знайомити останніх із культурою й традиціями українців. Дискусійна платформа дозволяє
студентам не тільки удосконалювати навички монологічного мовлення, але й навчатися
вмінню точно формулювати свою точку зору, відповідати на запитання опонентів,
аргументовано відстоювати свою позицію. Крім того, виступ у форматі дискусійних
клубів дозволяє студентській молоді оволодіти мовленнєвою культурою – важливим
чинником загальної культури освіченої людини.
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ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МЕТОДУ ПРИ
ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ІНОЗЕМНИМИ
СТУДЕНТАМИ
Незважаючи на велику кількість робіт по використанню аудіо та відеоматеріалів,
залишається малодослідженою проблема застосування аудіовізуального методу на різних
щаблях і етапах навчання іноземних студентів.
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Введення в фокус нашої статті питання використання аудіовізуального методу для
вивчення професійної лексики іноземними студентами дозволяє виправити цю ситуацію.
Вивчення іноземної мови передбачає використання інноваційних технологій. До
таких методів і технологій відноситься навчання на основі аудіовізуального методу, що
дозволяє розширити можливості засвоєння мови і мови спеціальності, зокрема [4].
Широке використання при тренуванні мовних структур звуковідтворювальних і
звукозаписних технічних засобів, що з'явилися і набули поширення в 50-60 роки, призвело
до розробки нової модифікації прямого методу, що отримала назву аудіовізуального
методу навчання іноземним мовам.
Аудіовізуальний метод – це метод навчання, який передбачає багаторазове
прослуховування і промовляння мовних структур і мовних зразків, що веде їх до
автоматизації [3].
Аудіовізуальний метод набув широкого поширення у Франції, Югославії, ФРН,
Польщі. Засновниками і теоретиками цього методу є П. Губеріна і Р.Ренар. Основою і
головним засобом навчання, на думку авторів методу, повинна бути діалогічна мова, яка
звучить в її літературно-розмовному варіанті. Типові структури діалогічних єдностей
повинні складати основу навчання усного мовлення. Тренування повинно здійснюватися
на основі реальних ситуацій, що створюються за допомогою аудіовізуальної наочності
(діафільм, магнітофон, відеофільм).
Наочне зображення допомагає зв'язати мовну форму з реальним змістом, до
ситуації спілкування, зрозуміти мовні знаки та полегшити запам'ятовування на слух
мовного матеріалу [1].
Основоположник аудіовізуального методу П. Губеріна стверджував, що учні глухі
до тих іноземних звуків, яких немає в фонетичної системи рідної мови, тому той, хто
вивчає іноземну мову повинен шляхом регулярного та інтенсивного тренування
виробляти нові фонетичні навички, звертаючи особливу увагу на дихання, паузи,
інтонацію.
Велика роль при вивченні мови (французької) відводилася наочності. П. Губеріна і
Р.Ренар вважали, що, як і при прямому методі, вплив зорової наочності на свідомість під
час навчання іноземної мови може бути незалежним від рідної мови, якщо з самого
початку розраховувати на осмислення чуттєво-наочних вражень безпосередньо на мові,
що вивчається [1].
Сучасні звукотехнічні кошти дозволяють забезпечити реалізацію усної основи
навчання. Інтенсивне використання фономатеріалів значно підвищує ефективність
навчального процесу, даючи можливість суттєво збільшити час, що відводиться на вправи
[2]. Коли слова і контекст самі по собі стають достатніми для здійснення спілкування,
зображення повністю видаляється з навчального процесу. Отже, зображення в даному
методі має потрійне призначення: є умовним символом мови, пов'язує словесне вираз з
реальною ситуацією, полегшує акустичне запам'ятовування.
Ми повністю згодні з думкою Є.С. Полат та М.Ю. Бухаркіною [5] і вважаємо, що
заняття із застосуванням аудіовізуального методу включає 4 послідовних етапи:
презентація, актуалізація, закріплення і розвиток.
Ми вважаємо, що аудіовізуальний метод можна використовувати при навчанні
іноземних мов у двох напрямках [6].
Перший напрямок передбачає, що все навчання відбувається в руслі
аудіовізуального методу. Ті, що навчаються, занурюються в атмосферу вивчення мови, де
слухають і отримують зорові підкріплення. Для використання цього методу в такому
випадку створюються спеціальні навчальні матеріали. Студенти вивчають іноземну мову,
наприклад, на спецкурсах, як при прямому методі.
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Другий напрямок використання аудіовізуального методу передбачає вживання його
як додаткового на заняттях іноземної мови, оскільки даний метод володіє великим
інформаційним ресурсом і дозволяє моделювати ситуацію спілкування із застосуванням
професійної лексики та розкриттям пошуково-творчої діяльності іноземних студентів [7].
В результаті нашого дослідження можна сказати, що аудіовізуальний метод є
сучасним варіантом прямого методу навчання, коли викладач на занятті звертається до
живої розмовної мови. Цей метод не є заміною аудіювання. Він дозволяє вивчити матеріал
відповідно до заздалегідь складеним планом, а використання читання і письма допомагає
закріпленню нової професійної лексики.
В цілому використання даного методу показало значний ступінь різноманітності
процесу навчання. Встановлено, що використання аудіовізуального методу при вивченні
професійної лексики створило додаткову мотивацію іноземним студентам до вивчення
мови, сформувало їх пошуково-творчу діяльність, сприяло розвитку їх інтелектуальних
здібностей, а також дозволило популяризувати мову навчання серед іноземних студентів.
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РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сьогодні, в епоху глобалізації, коли роль міжособистісної комунікації, в тому числі
і міжнаціональної, зростає з кожним днем, знання іноземної мови стає запорукою
успішного розвитку суспільства. Крім того, іноземна мова виконує значну роль у
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формуванні особистісних якостей людини (адже з її допомогою стає можливим отримати
безпосередній доступ до культурної спадщини іншої країни), в підвищенні рівня освіти.
Не дивно, що останнім часом в нашій країні істотно зріс інтерес до іншомовної освіти,
відкривається все більше курсів, головним чином, націлених на підвищення рівня
володіння англійською мовою та розвиток комунікативної компетенції.
Сучасні умови державотворення в Україні, здійснення реформування економічних
та суспільно-культурних галузей життя, зокрема системи вищої освіти, актуалізують
проблему становлення та розвитку системи підготовки педагогічних кадрів в Україні.
Особливе місце займає проблема розвитку педагогічної діяльності, яку необхідно
розглядати, виходячи із сучасної концепції безперервної освіти і у відповідності з тими
вимогами, які висуває перед нами майбутнє.
У сучасному суспільстві викладачі стикаються з величезною кількістю проблем,
одна з яких це пошук шляхів оптимізації процесу навчання іноземної мови. В умовах
вивчення іноземної мови посилюється необхідність включення в зміст навчання елементів
мовної культури народів. В рамках цього підходу мова йде про необхідність насичення
занять матеріалами з орієнтацією на діалог культур.
Оволодіння іноземними компетентностями (готовністю і здатністю студентів
здійснювати іншомовне спілкування) стало невід'ємною вимогою для людини, готового
вести діалог культур.
У сучасній методиці навчання іноземних мов загальноприйнятим є положення про
те, що навчання будь-якого виду мовленнєвої діяльності може бути ефективним, якщо
буде здійснюватися на основі системи систематизованих текстів. Раціонально відібрані і
методично організовані в систему тексти - основний засіб навчання.
Фонетичний аспект текстів відображається у таких характеристиках:
– більш повільний темп мови (120-130 слів за хвилину).
– мова всіх співрозмовників, як правило, досить розмірена.
– в скороченій формі використовуються в основному дієслова в першій особі
однини.
– мова співрозмовників наближається до «дикторського» варіанту. Індивідуальні
особливості виражені менш яскраво.
Ці фонетичні особливості ускладнюють процес розуміння іншомовної усної мови.
Але саме при їх використанні в процесі навчання іноземної мови дозволяють підготувати
студентів до реальної комунікації з носіями мови.
Метою формування вимови у студентів є формування слухо-вимовних та
інтонаційних навичок на апроксимованому рівні. У школі (за винятком гімназій і шкіл з
поглибленим вивченням іноземних мов, де метою формування слід вважати навчання
нормативної або стандартної вимови) практично неможливо досягти стандартної
вимови учнів, тому вимоги до їхньої вимови визначають, виходячи з принципу
апроксимації, тобто наближення до стандартної вимови. З цією метою обмежується обсяг
фонетичного матеріалу, що вивчається, і допускається деяке зниження якості вимови.
Апроксимована вимова – це така вимова, в якій відсутні фонологічні помилки (тобто
помилки у вимові фонем в потоці мовлення), але яка допускає нефонологічні помилки
(або помилки у вимові алофонів). Вони спричиняють іноземний акцент, але не
перешкоджають розумінню мовця.
Отже, основною вимогою до вимови учнів є фонематичність або ступінь
правильності фонетичного оформлення мовлення, достатній для того, щоб воно було
зрозумілим для співрозмовника, і відносна швидкість або ступінь автоматизованості
вимовних навичок, яка дозволяє учням говорити в середньо-нормальному темпі. У
вищому навчальному закладі, однак, для розробки ефективної методики використання
матеріалів у формуванні комунікативної компетенції необхідно мати на увазі психологічні
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чинники їх використання. Кожен засіб навчання іноземної мови, як відомо, може дати
найбільшу віддачу, якщо він буде правильно використаний. У випадках некоректного
використання адаптивних матеріалів в навчанні може мати місце явище, яке прийнято
називати психологічним шоком
Розвиток іншомовної комунікативної компетенції відбувається у сукупності всіх її
складових, а саме:
– мовленнєвий компонент (розвиток комунікативних умінь у чотирьох основних
видах мовної діяльності – говоріння, аудіювання, читання та письмо); мовний компонент
(оволодіння новими мовними засобами – фонетичними, орфографічними, лексичними,
граматичними – відповідно до тем, сфер та ситуацій спілкування);
– соціокультурна складова (знайомство учнів з культурою, традиціями та реаліями
країни, мова якої вивчається, у межах тем, сфер та ситуацій спілкування, що відповідають
психологічним особливостям учнів, формування уміння репрезентувати свою країну в
умовах іншомовного міжкультурного спілкування);
– компенсаторний компонент (розвиток у студента уміння знаходити вихід в
умовах дефіциту мовних засобів у процесі передачі або отримання інформації);
– навчально-пізнавальний компонент (подальший розвиток загальних та
спеціальних знань, умінь і навичок, використання доступних дійових шляхів самостійного
вивчення іноземної мови) [3, c.206].
Існує кілька критеріїв відбору фонетичного мінімуму. За ступенем складності
фонетичного явища об’єктами спеціального засвоєння у навчанні вимови є лише ті, що
становлять для студентів певні труднощі; за критерієм відповідності
потребам
спілкування до мінімуму передусім включаються ті звуки та інтонаційні моделі, що
виконують у мовленні розпізнавальну функцію; за критерієм нормативності з
фонетичного мінімуму вилучаються всілякі відхилення від стандартної вимови, а об’єктом
навчання виступає повний стиль стандартної вимови (за еталон береться вимова дикторів
радіо і телебачення).
Вправи на диференціацію звуків, які учні можуть сплутати, не розрізнити,
виконуються на рівні окремих слів або коротких речень. Мета вправ на ідентифікацію –
розпізнавати звук як відомий з певними характеристиками. Студенти слухають та
ідентифікують звуки. Якщо вже перші вправи показують, що вони не мають проблем із
впізнаванням, ідентифікацією і розрізненням фонем та їх характеристик, то кількість
таких вправ можна зменшити і переходити до вправ на репродукцію звуків. У більшості
випадків від суто рецептивних вправ викладач досить швидко переходить до рецептивно
(репродуктивних, в яких поєднуються дві цілі – формування слухових та вимовних
навичок.
Перед репродукцією зразка студенти повинні мати змогу ще раз його почути
незалежно від того, чи вивчається новий матеріал, чи повторюється вже засвоєний.
Матеріалом для репродуктивних фонетичних вправ є окремі звуки, звукосполучення,
слова, словосполучення, фрази і мінітексти. Це головним чином рецептивнорепродуктивні (некомунікативні та умовно(комунікативні) вправи. В некомунікативних
імітативних вправах доцільно звертати увагу студентів на певні характеристики звука
(довготу, наголос, аспірацію, назалізацію тощо), що робить імітацію свідомою.
Для особливо важких звуків репродуктивним вправам можуть передувати вправи
на так звану беззвучну артикуляцію та наочні пояснення особливостей артикуляції цих
звуків, наприклад, округлити губи/розтягнути губи (із дзеркалом), кінчик язика
притиснути до нижніх зубів/альвеол тощо. Наведені вище та аналогічні до них вправи
можна використовувати практично на всіх ступенях навчання але їх призначення і форма
проведення відрізняються залежно від ступеня розуміння іноземної мови студентами.
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Подача нового фонетичного матеріалу може здійснюватися у тексті, насиченому
обраним явищем, але алгоритм навчальних дій залишається приблизно однаковим:
1) сприйняття та ознайомлення (слухання і розуміння тексту без опори);
2) повторне слухання з друкованою опорою і маркування в тексті обраного явища з
метою впізнання / ідентифікації / диференціації обраного явища;
3) слухання і хорова, а потім індивідуальна імітація (слів/речень з тексту або цілого
міні тексту;
4) аналіз та усвідомлення обраного явища (обговорення помилок і причин,
виведення або повторення правил);
5) ізольована репродукція (слухання та імітація і/або слухання і читання
слів/речень);
6) комбінування під час виконання умовно(комунікативних вправ на підстановку,
трансформацію, доповнення і т.д.
Діалогічні тексти засвоюються студентами в більшості випадків набагато важче,
ніж монологічні, що підтверджують і дані опитувань [2, с. 112]. Діалогічна мова
передбачає не тільки володіння формальними характеристиками мови, а й умінням
правильно вживати її відповідно до комунікативної ситуації. Володіння діалогічними
мовними актами дозволяє реалізувати будь-які форми спілкування, що допоможе
уникнути ситуацій, в яких студенти здатні розуміти іншомовну мова і навіть вимовляти
монологи на іноземній мові, але все-таки не володіють повноцінно цією мовою, оскільки
не освоїли діалогічну мова.
Процес діалогічного спілкування - це не тільки процес передачі і прийому
інформації, але і регулювання відносин між партнерами. Розвиток здатності до
спілкування пов'язано з розвитком здатності використовувати мовні засоби в різних
ситуаціях спілкування з метою встановлення різного роду взаємодії, а також здатності
оцінити, проаналізувати ситуацію спілкування, суб'єктивно оцінити свій комунікативний
потенціал і прийняти необхідне рішення [1, с. 44].
Сучасна теорія мовної діяльності розглядає діалог як форму соціально-мовного
спілкування, як основу співпраці та взаєморозуміння між людьми в процесі спільної
діяльності. Але відомо, що процес мовного спілкування не завжди характеризується
повнотою розуміння і необхідним рівнем контактності. Взаєморозумінню можуть
перешкоджати психологічні, соціальні і культурні бар'єри або культурний шок.
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РОЗВИТОК І ПОГЛИБЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Методика викладання української мови як іноземної створювалася багато років і
продовжує створюватися зараз. Безперечно, що розвиток цілісної системи мовної освіти
буде ефективним тільки у випадку дбайливого збереження накопиченого науковцями та
викладачами досвіду організації навчального процесу, але розробка освітніх матеріалів
завжди потребує оновлення й вдосконалення. Оскільки мова й культура є невід'ємними
складовими міжкультурної комунікації, вона повинна враховувати не тільки лінгвістичні
труднощі спілкування, але й засвоєння особливостей національного характеру
комунікантів, системи їхнього емоційного складу, національно-специфічних особливостей
мислення.
Сучасні лінгвісти погоджуються, що навчатись комунікації нерідною мовою
студентам набагато легше взаємодіючи. Мова спілкування ґрунтується на реальних
життєвих ситуаціях, які потребують мовної взаємодії (наприклад: в університеті, в кафе,
на ринку, на пошті, на вокзалі, в лікарні, в аптеці, в готелі, в транспорті, тощо) Таким
чином, викладачі в аудиторії мають створювати таке середовище, у якому студенти
будуть розв’язувати змістовні завдання, що потребують активної комунікації. Тобто, для
досягнення мети або виконання завдання студентам потрібно буде співпрацювати у
групах.
Слід зазначити, що основним комунікативним партнером студентів на першому
етапі буде викладач іноземної мови, який є носієм мови та культури, що викладається.
Тому студент одразу може повторювати й відтворювати стереотипи поведінки, імітувати
культурну модель, вивчати вміння говорити, поводитися так, як це робитиме носій мови в
різних мовленнєвих ситуаціях.
Доцільно також якомога ширше використовувати технічні засоби навчання, які
забезпечують краще та швидше оволодіння українською мовою як іноземною. Досвід
викладання міжкультурної комунікації іноземним студентам показує, що успіх
застосування різноманітних методів навчання залежить від змісту лінгвістичних і
соціокультурних знань, що пропонуються викладачами.
За традиційного підходу вивчення української мови як іноземної основним
методом викладання було читання та опрацювання текстів іноземною мовою. Теми для
повсякденного спілкування були представлені текстами, що стосувалися тематики
повсякденного спілкування. Прочитавши такі тексти, не всі студенти були готовими
адекватно поводитися в реальній мовленнєвій ситуації, яка вимагала практичних умінь, а
не тільки знання лексики й граматики. Таким чином, з чотирьох мовних навичок (читання,
говоріння, письмо й аудіювання) на практиці була реалізована найбільш пасивна форма –
читання. Викладання іноземної мови на основі письмових текстів зводилося до розуміння,
а не до створення власного мовного досвіду.
Сучасне прагнення тісного міжкультурного спілкування змінює методи викладання
іноземних мов. Викладачі намагаються навчити іноземних студентів практичного
використання наявного лінгвістичного матеріалу. Сьогодні викладання іноземної мови
сприймається як засіб повсякденного спілкування з носіями іншої культури [4; 5; 6].
Максимальний розвиток комунікативних здібностей є основним завданням, що стоїть
перед сучасними викладачами української мови як іноземної. Для їхнього вирішення
необхідно освоїти нові методи навчання, спрямовані на розвиток всіх чотирьох видів
володіння мовою, і створити принципово нові навчальні матеріали, з якими студентів
можна навчити спілкуватися. Таким чином, оволодіння саме діалогічною мовою займає
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важливе місце в навчальному процесі. Тому нові навчальні матеріали можуть будуватися
не навколо тексту, а навколо діалогу.
Розглядаючи особливості діалогічного мовлення, варто згадати, що заздалегідь
планувати діалог неможливо, оскільки не один, а декілька співрозмовників беруть участь
у створенні діалогового тексту. Ступінь їхньої активності може бути різним, але прояв
ініціативи, хоча б одним з них, стає необхідною умовою розвитку розмови.
Слід зазначити, що діалогічне мовлення передбачає можливість вільного
використання певних кліше, властивих цій формі мовлення залежно від ситуації; уміння
розуміти співрозмовника; здатність швидко реагувати на висловлювання співрозмовника;
можливість продовжувати діалог, тобто вміння складати такі питання, відповіді або
твердження, на які співрозмовник може відреагувати. Крім того, для успішного діалогу
необхідна відповідна мовна ситуація. Створити її досить складно, адже велика кількість
ситуацій має занадто загальних характер (Наприклад: театр, кіно, здоров’я). Діалогічні
ситуації повинні бути більш конкретними й обмеженими, тобто вони повинні дати
можливість зробити декілька діалогів, після чого діалогічна ситуація трохи змінюється
або дається абсолютно нова ситуація. На одну й ту саму тему може бути створено
декілька діалогів залежно від того, хто в них буде брати участь: дві дівчини, два хлопці,
хлопець і дівчина, дитина й доросла людина, викладач і студент, тощо. Створення
подібних діалогів та їхнє застосування у навчальному процесі дає можливість
розширювати й варіювати лексику діалогів, навчати студентів не тільки тих
словосполучень і висловлювань, що традиційно використовуються в підручниках, але й
сучасних комунікативних форм у різноманітних ситуаціях, знайомить іноземних студентів
із культурою спілкування.
Мовленнєві діалогові ситуації повинні постійно змінюватися. Це даватиме
студентам можливість максимально використовувати лексичний запас щодо заданої теми.
Крім того, невелика зміна ситуації обмежуватиме можливість механічного повторення
раніше почутих діалогів, створених іншими студентами, пов’язаних із даною ситуацією.
Нарешті, зміна ситуації стимулюватиме студентів до самостійної розумової діяльності.
Ситуації можливо моделювати різними способами: за допомогою фотографій, картин,
словесних описів, інсценування, використання життєвих ситуацій. Викладачеві необхідно
підготувати велику кількість діалогічних ситуацій у різних варіантах, щоб забезпечити
умови для свідомого виконання студентами кожної мовленнєвої вправи. [2, с. 69–71].
Саме ситуація в діалогічному мовленні визначає мотив говоріння, який, в свою чергу, є
джерелом генерації мовлення. Ситуативність формує зміст і зумовлює логіку діалогічної
форми спілкування [1, с. 178]
Діалоги можуть використовуватися з різною метою. Вони можуть бути
спрямованими на встановлення контакту, знайомство, узгодження зустрічі, представлення
когось комусь тощо. Також за допомогою діалогів можливо реалізувати різного виду
інформацію, довідки посилання. Крім того, діалоги широко використовуються під час
розмов на різноманітні побутові та соціальні теми. Під час роботи в аудиторії викладач
пропонує студентам іноземцям ситуації для моделювання діалогів. Цей процес готуватиме
студентів до природного невимушеного спілкування. [3, с. 248–249]
Одним із заходів, що активно залучає студентів до спілкування, є рольові ігри.
Студенти удають, що знаходяться в певних соціальних контекстах і певних соціальних
ролях. В ігровій діяльності викладач надає інформацію студентам, хто вони і що вони
думають або відчувають.
При роботі в групах доцільно відпрацьовувати не тільки правильне використання
лексики, а й етичні норми спілкування. По-перше, це тактовність, яка вимагає від спікера
зрозуміти співрозмовника, уникати недоречних питань, обговорення тем, які можуть бути
неприємними для нього. По-друге, це уважність, яка потребує уміння передбачити
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можливі проблеми і побажання співрозмовника, готовність детально інформувати його з
усіх необхідних для ситуації питань. По-третє, толерантність, яка полягає у спокійному
ставленні до можливих відмінностей у точках зору, униканні гострої критики поглядів
співрозмовника, прояву поваги до думок інших людей, спроби зрозуміти, чому вони
мають ті чи інші точки зору. По-четверте, стриманість – здібність виважено реагувати на
несподівані або нетактовні питання й висловлювання співрозмовника. Нарешті,
доброзичливість необхідна як по відношенню до співрозмовника, так і взагалі при
побудові бесіди: її змісту, форми, інтонації й вибору слів.
Таким чином, на заняттях з української мови як іноземної доречно доповнювати
теоретичні знання практичними навичками того, коли, кому й що говорити, як вживати
слова з певними значеннями в конкретних контекстах. Розвиток і поглиблення
комунікативних навичок є дуже важливою частиною вивчення іноземної мови. Здатність
вільно спілкуватися нерідною мовою сприяє успіху студента як у навчанні, так і на
кожному подальшому кроці його життя. Отже, викладачам треба приділяти більше уваги
навчанню говоріння. Замість чистого запам'ятовування мовних конструкцій слід
забезпечити середовище, у якому комунікація буде значущою і бажаною. Подібні заходи
робитимуть студентів більш активними в процесі навчання і в той же час зроблять
навчання більш цікавим для них.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Сприйняття інформації на асоціативно-психологічному рівні, як відомо, суттєво
залежить від її звукового оформлення. Науковці стверджують, що обсяг звукових
сигналів, що надходять у центральну нервову систему і зумовлюють певні емоції, завжди
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більший, ніж сукупність засобів раціонального словесного відображення цих сигналів.
Проблеми акценту як системи відхилень від вимовних норм мови, що ускладнює
мовленнєву комунікацію, різноманітні прояви акценту в мовленнєвій діяльності іноземців,
які навчаються в українських вишах, викликані низкою різних причин. Серед
найважливіших із них слід виокремити інтерферуючий вплив рідної мови чи мовипосередника, індивідуальні особливості до сприйняття і відтворення звукової сторони
мовлення, індивідуальні мовленнєві особливості, ступінь мотивації до оволодіння
вимовними нормами як необхідної умови мовленнєвої комунікації в її усній формі.
Дослідженню фонологічної системи однієї мови, насамперед контрастивним
описам в зіставленні її з різними мовами, прямо чи опосередковано присвятили свої
наукові розвідки українські та зарубіжні науковці О. Акперова, О. Березун, Т. Іванова,
Н. Іорданова, О. Некрилова, О. Матвеєва, І. Стремоухова, О. Солонська, Л. Сошенко,
Л. Сторчак, Ши Хуншен та інші. Дані дослідження надають необхідну лінгвістичну базу
для аналізу вимовних відхилень, що виникають на початковому етапі вивчення іноземної
мови. Так, у роботі О. Березун і Н. Іорданової розроблено ґрунтовну класифікацію
типових помилок та труднощів відповідно до фонетичних складових (звуко-буквена
система, наголос, синтагматичне членування речення та інтонація): артикуляційні
помилки, помилки в наголосі, помилки в інтонаційному оформленні висловлювання,
помилки в синтагматичному членуванні фрази [1; 40]. Однак проблема вивчення акценту,
яка має на меті його мінімізацію й подолання, цим не вичерпується. «У результаті
порівняльного (контрастивного) аналізу двох систем складається лінгвістична модель
акценту, але й це лише модель-прогноз, – зазначала дослідниця Н. Самуйлова. – Акцент –
це категорія не мови, а мовлення. Він формується у процесі оволодіння мовленнєвою
діяльністю, і взаємодія систем опосередковується у цьому процесі взаємодією навичок і
умінь. Саме цей психолінгвістичний процес визначає специфіку реалізації тих відхилень,
які витікають із відмінності систем» [4; 8]. А отже, метою нашої роботи є дослідження
акценту в психолінгвістичному аспекті, що надасть можливість, окрім лінгвістичних засад
даної проблеми, визначити й ті психологічні причини, які викликають формування
неправильних вимовних навичок та подальшу їх автоматизацію, тобто вироблення
акценту.
Підвалини дослідження акценту в фонетичному оформленні мовлення іноземною
мовою було закладено у працях фонетистів-методистів О. Бризгунової, П. Вовк,
М. Галєєвої, Н. Самуйлової, Р. Соболєвої, О. Сорокіної, О. Сафронової, Н. Федяниної,
С. Хромова, які розглядали окремі аспекти навчання іноземної вимови (наприклад, відомі
інтонаційні конструкції (ІК), запропоновані О. Бризгуновою). Знані учені Л. Щерба,
Н. Світозарова, І. Логінова висвітлювали дану проблему в своїх фундаментальних роботах
з теоретичної фонетики, в яких було детально досліджено всі фонетичні явища.
Лінгвістичне і психологічне дослідження інтерференції було оприлюднено відомими
науковцями Л. Вербицькою, В. Виноградовим, Н. Любимовою. Учені зазначали, що
реальний акцент значно відрізняється від моделі-прогнозу, складеної на основі двох мов;
він набагато перевершує цю модель як за якістю, так і за кількістю відхилень від
норми [2]. Розпочинається формування фонетичних навичок з «перебудови» артикуляції
іноземця спочатку за допомогою виявлення схожості, а потім відмінностей у вимові звуків
рідної та іноземної мов, з розвитку фонематичного слуху, а також зі шліфування техніки
вимови нових незвичних звуків у слові, словосполученні, фразі. На наступному етапі
відбувається сприймання мовленнєвого потоку й вихід у цей процес під час говоріння та
читання.
З метою виявлення психологічних причин формування акценту у іноземних
громадян, що здобувають вищу освіту в українських вишах, необхідно встановити ступінь
мотивації у іноземців до оволодіння такою важливою і складною стороною мовленнєвої
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діяльності , якою є вимова. Мотивація як найважливіший особистісний фактор обумовлює
успішне вивчення мови. Мотиваційним фактором діяльності є мета. У мотивації
навчальної діяльності необхідно підкреслити поняття мотиву, яке тісно пов’язане з
поняттям мети й необхідності. Вони взаємодіють в особистості, що виступає
мотиваційною сферою і містить у собі всі мотивації: потреби, інтереси, мету, стимули,
мотиви, схильності. Навчальна мотивація як специфічний тип мотивації неоднорідна й
залежить від багатьох факторів: індивідуальних особливостей здобувача вищої освіти,
рівня розвитку академічної групи, інтенсивності навчального процесу, складності
навчальних програм тощо.
Звичайно, отримання знань, умінь і навичок, які в подальшому складають основу
професійної діяльності, є важливим фактором, що впливає на мотивацію іноземців. Але
більшість із них не усвідомлюють значення вимови для реальної мовленнєвої комунікації
та навчальної діяльності. Проведене опитування випускників показало, що у системі
доуніверситетської мовної підготовки найважливішими аспектами вивчення української
мови вони вважають лексичну роботу, навчання граматики, читання, писемного мовлення
(виконання тренувальних вправ, написання диктантів, переказів, творів, тестів), завдання і
тексти з наукового стилю мовлення і лише потім вимову. А отже, основним завданням
викладача є підбір комплексу заходів, направлених на підвищення мотивації навчання
правильної вимови: цікаво, у доступній формі, якісно презентувати фонетичний матеріал,
який може складатися з ілюстрацій чи світлин, карток, ігрових завдань з використанням
всіляких інтерактивних елементів. На заняттях, наприклад, під час вивчення лексичного
матеріалу або виконання дотекстових завдань, навіть мінімізуючи використання мовипосередника, необхідно проводити порівняння певних фонетичних явищ, звукових
відповідностей тощо. Дослідниця принципів методики навчання вимови О. Некрилова
звернула увагу на проблему послідовності артикуляційного опису звукових одиниць і їх
звучання та справедливо рекомендувала аналітико-імітативний шлях, що являє собою
поєднання і опису, й імітації звуків [3; 189].
Необхідно вказати на тенденцію (за результатами опитування) недооцінювати
іноземцями роль слуховимовних навичок і умінь у системі загальних навичок і умінь, що
формуються в процесі вивчення української мови. Визнаючи безумовну об’єктивну
складність адекватного оволодіння слуховимовними навичками під час пропедевтичного
навчання української мови, іноземці водночас не бачать необхідності приділяти особливу
увагу роботі над вимовою на наступних етапах навчання. З позицій психологів це
пояснюється тим, що саме вимовна сторона мовленнєвої діяльності найменше піддається
актуальному усвідомленню і контролю, достатньо швидко переходить в процесі
мовленнєвої комунікації із сфери свідомої уваги в сферу несвідомої. Але все ж декілька
випускників указали, що мають певні проблеми з розміщенням наголосу, правильного
інтонаційного оформлення складних речень. А опанування інтонаційними моделями
передбачає і формування аудитивних навичок сприйняття їх інтонаційних контурів, і
відтворення їх у процесі говоріння та читання у подальшому. Тож на початковому етапі
навчання української мови викладачеві необхідно приділити увагу усім складовим
інтонаційної системи: мелодиці, паузації, наголосу, ритму. Крім того, необхідно пам’ятати,
що іноземцеві складно свідомо керувати новою інтонацією через високий ступінь
автоматизованості інтонаційних навичок рідної мови, тобто оволодіння українською
мовою та її інтонацією відбувається в умовах міжмовної інтерференції, яка яскраво
виявляється особливо на рівні інтонаційного оформлення речень.
Дослідниця І. Стремоухова вказувала на складні психофізичні процеси, які
відбуваються під час вимови звукових одиниць мовленнєвого потоку іноземною мовою. А
отже, упродовж початкового етапу навчання української мови необхідно сформувати в
іноземців уміння слухати звуки нерідної мови й диференціювати їх від подібних у їхньому
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сприйнятті звуків, а також закласти артикуляційну базу, тобто «розвинути здібність
виробляти артикуляційні рухи, притаманні даній мові» [5; 129]. Саме такий підхід до
фонетичної роботи в умовах початкового етапу навчання української мови повністю чи
часткового допоможе запобігти утворенню акценту в іноземних здобувачів вищої освіти.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АКЦЕНТОЛОГИИ
ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО В МЕДИЦИНСКОЙ АУДИТОРИИ
Подготовка будущего медика должна исходить из понимания, что профессия врача
коммуникативно направлена. Владение нормами литературного языка должно
восприниматься как имиджеобразующее, поэтому прототипическая устная форма речи
нуждается в особом внимании в ходе изучения иностранного языка профессиональной
направленности [13]. При формировании коммуникативного сознания вторичной
языковой личности работа над устной формой речи будущего медика осуществляется на
каждом занятии [2].
Дисциплины медико-биологического цикла требуют умелого оперирования
именами числительными. Лингвопрогностика проблемных в акцентологическом
отношении падежных, а иногда родовых и числовых грамматических форм данной части
речи в ходе преподавания иностранного языка обучающимся в медицинском учреждении
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часто остаётся вне зоны внимания. Ограниченность аудиторного времени на языковую
подготовку в сочетании с креном в пользу письменных форм обучения и отчётности в
последние годы не всегда позволяли уделить должное внимание отработке
акцентологических норм имён числительных.
Трудность усвоения акцентологии в славянских языках вызвана разноместностью и
подвижностью ударения [1;12]. Сложности отработки навыков акцентологической нормы
в пределах именных и глагольных образований рассматривались в ряде
лингвометодических
изысканий
[5-11],
акцентировавших
внимание
на
смыслоразличительной и формообразовательной роли ударения [3;4]. В именах
числительных
ударение
выступает
вспомогательным
способом
выражения
грамматического значения.
Методически оправданным в аудитории иностранцев оказалось акцентирование
внимания на ударности конечного слога в числительном одИн, а не объяснение переноса
ударения на флексию в формах среднего и женского рода, множественного числа и всех
косвенных падежей: однО деление, однА десятая, однИ клетки, одногО процента, однОй
части, одномУ капилляру, однИм движением, об однОм импланте, об однОй вакуоли.
Подвижность ударения в формах числительных два и три только в творительном
падеже приводит к наконечному ударению: двумЯ долями, тремЯ частями, а у
числительного четыре – во всех косвенных падежах: четырЁх импульсов, четырЁм
причинам, четырьмЯ уровнями, о четырЁх видах.
Наконечное ударение во всех косвенных падежах, кроме винительного,
совпадающего с именительным, появляется у числительных от пяти до десяти, двадцать,
тридцать и сорок: пятИ разрядов, тридцатИ секунд, сорокА периодов, пятьЮ
опытами, тридцатьЮ словами, сорокА видами.
Однако ударение может переноситься не только к концу слова. Так, в косвенных
падежах (кроме винительного) числительных пятьдесят и шестьдесят ударение
перемещается на два слога к началу слова: пятИдесяти минут, шестьЮдесятью
показателями и т.п. У семьдесят и восемьдесят ударение на один слог переносится к
концу слова: о семИдесяти случаях, с восьмьЮдесятью процентами и проч. Склонение
обеих частей сложных числительных оправданно методистами признавалось зоной
особого напряжения. В сочетании с акцентологическими трудностями в аудитории
иностранных
обучающихся
выработка
навыка
нормативного
употребления
грамматических форм имён числительных должна носить системный характер вопреки
тому, что в программе на продвинутом этапе отсутствует указание на изучение данных
форм этой части речи.
В косвенных падежах при изменении обеих частей сложных числительных двести,
триста и четыреста ударение перемещается на вторую часть слова или на флексию:
двухсОт разновидностей, трёмстАм пациентам, четырьмястАми случаями. о двухстАх
экспериментах и проч.
При изучении медико-биологических дисциплин нередко встречаются
числительные от пятисот до девятисот, у которых в дательном, творительном и
предложном падежах ударение перемещается на флексию: к пятистАм случаев,
шестьюстАми клетками, о девятистАх граммах и проч. Следует отметить, что эта норма
редко нарушается иностранными студентами в речевой практике.
Ограниченная группа и особые условия сочетаемости собирательных
числительных обусловливают более редкую их частотность в профессиональных текстах.
Однако акцентологическая подвижность в этих словоформах в речи требует
дополнительной работы на занятиях по иностранному языку профессиональной
направленности. Перенос ударения в грамматических формах косвенных падежей на
флексию в сочетании с навыком синтагматической обусловленности нуждаются в
177

тренировочных упражнениях: двоих студентов, к четырём суткам, с пятью молодыми
людьми, о трёх сиротах, их было шестеро и проч.
Лингвопрогностика акцентологических трудностей в сфере числительных
включает формы полтора, полторы и полтораста, в которых ударение переносится на
два слога к началу слова, где имеются только две формы падежей и наблюдается
появление гласного: полУтора литрами, полУтора суток, полУтараста тысячами и
проч.
Функционирование имён числительных в устной речи в медицинском дискурсе
имеет ряд особенностей, связанных с подвижностью их акцентологических кривых.
Задача преподавателя – определить эти особенности и научить студентов-иностранцев
свободно пользоваться грамматическими формами числительных. В речевой практике
формы числительных не склоняются студентами. Грамматикализованный характер
ударения обусловливает необходимость комплексного подхода к методическому
обеспечению изучаемой в среде иностранцев части речи. Требуется специальный отбор
или составление профессионально направленных текстов для организации
систематической работы, направленной на выработку навыка литературного
использования форм числительных. Отработка навыков нормативного образования
грамматических форм и их употребления при продуцировании текстов в письменной или
устной форме на продвинутом этапе обучения требует лингвопрогностического анализа и
специального сквозного планирования на весь период обучения.
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МОВИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ПІД ЧАС РЕФЕРУВАННЯ ТЕКСТІВ З ЕКОНОМІКИ
У теперішній час особливого значення набуває таке явище, як компетентність
сучасних фахівців, яка визначається багатьма чинниками та є головним показником
професіоналізму у будь-якій сфері. За схожими критеріями оцінюється рівень знань і
умінь молодих спеціалістів - випускників ЗВО.
Так, випускники економічних спеціальностей, які мають вирішувати важливі
завдання з модернізації економіки та соціально-економічного розвитку країн, повинні не
тільки мати знання з власне економічних дисциплін, а й володіти мовою міжнародного
бізнесу, тобто професійною лексикою.
Від рівня володіння лексичною стороною мовної діяльності значною мірою
залежить рівень комунікативної компетентності майбутнього фахівця. «Оволодіння
професійною лексикою, таким чином, є необхідною умовою, за якої має місце адекватне
розуміння одержуваної та переданої інформації під час професійної діяльності» [5, с. 59].
Насправді досвід показує, що оволодіння професійною лексикою є серйозною
проблемою і для багатьох українських студентів: висловлюючи власну думку, студенти
замінюють спеціальну лексику простими, звичними словами. Проте, набагато більше
труднощів вивчення лексики спеціальності викликає в іноземних студентів, які отримують
знання чужою для них мовою – українською. А тому підготовка іноземців, як спеціалістів
економічних спеціальностей, полягає у формуванні таких комунікативних умінь, які б
дозволили здійснювати професійні контакти українською мовою в різних ситуаціях.
Найбільший акцент у сучасних методиках навчання робиться на можливості
розвитку максимальної самостійності студентів у навчальній та науковій діяльності,
умінні знаходити необхідну інформацію у літературі за спеціальністю, здатність
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опановувати та використовувати актуальну інформацію, яка необхідна для вирішення
практичних завдань. Основою успішної організації цього процесу є уміння грамотно
реферувати наукові тексти зі спеціальності.
Так, навчання реферування текстів зі спеціальності - є важливою методичною
стратегією сучасної мовної освіти, яка характеризується, за спостереженнями І.Кушнір,
«плюралістичністю та пануванням комплексу компетентнісного, комунікативнодіяльнісного та міжкультурного підходів» [2, с.99].
Ґрунтуючись на комунікативному підході в сучасній методиці навчання
української мови, викладачі мають орієнтуватися не просто на навчання іноземних
студентів певних мовних явищ, а й на опанування усними та письмовими видами мовної
діяльності та жанрами наукової роботи, які домінують в українських ЗВО та у науковій
діяльності. Таким чином навчання реферування іноземних студентів є важливим
завданням для подальшого оволодіння ними мовою спеціальності у сфері економіки.
Варто також зауважити, що оптимальний шлях для навчання іноземців мови
спеціальності полягає у використанні таких текстів з економіки, «структурно-смисловий
аналіз яких дасть іноземним студентам можливість розвивати й удосконалювати мовні
навички, а також у виборі термінологічної лексики як мовної одиниці, зумовленої не лише
системою понять цієї галузі знань, але й системою мови» [3, с. 47].
Сьогодні професійно-орієнтоване навчання української мови іноземних студентів,
які вивчають економіку, потребує нового підходу до відбору змісту. Він має бути
орієнтований на останні досягнення у тій чи іншій сфері людської діяльності, своєчасно
відображати наукові досягнення у сферах, які безпосередньо стосуються професійних
інтересів студентів, надавати їм можливість для професійного зростання. Саме тому одне
з основних завдань мовної підготовки іноземців в українських вишах не лише навчити їх
користуватися літературою за спеціальністю, а й прищепити навички пошуку та згортання
інформації, де реферування займає центральне місце.
Як ми вже зазначали в попередній науковій роботі, «під реферуванням ми
розуміємо вид мовної діяльності, яка полягає у вилученні з прочитаного тексту основного
змісту та заданої інформації з метою їхнього письмового викладу» [4, с.298]
Реферування займає проміжне положення між продуктивними та репродуктивними
видами мовної діяльності та включає реферативне читання, метою якого є засвоєння
основної інформації вихідного тексту з подальшою передачею її в усній або письмовій
формі з певним рівнем скорочення (1/3 обсягу тексту). Результатом такої діяльності є
складання вторинного документа – реферату.
Написання реферату відбувається у декілька етапів: виявлення основної
фактологічної інформації в тексті первинного документа, розподіл тексту на смислові
фрагменти, відокремлення основної та суттєвої інформації в цих фрагментах, компресія
мовного оформлення інформації, лінгвістичне оформлення самого тексту реферату.
Перед початком роботи над реферуванням тексту з іноземними студентами
потрібно урахувати такі фактори:
1. Тексти статей мають бути економічної спрямованості.
2. Статті повинні відображати актуальність обраної тематики або обговорюваної
проблеми, оскільки результативність навчання багато в чому залежить від зацікавленості
студентів у предметі вивчення.
3. Тексти для реферування мають відповідати рівню мовної підготовки студентів.
4. Студенти повинні бути готові для сприйняття запропонованої ним статті, тобто
терміни й поняття, які їм зустрінуться в тексті, мають бути їм знайомі (дана тематика
відпрацьовувалася та обговорювалася на заняттях зі спеціальності, або з української мови.
Потрібно пам’ятати, що від якості тексту, що сприймається, залежить його
розуміння. Що стосується відбору матеріалу для навчання реферування текстів
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економічної спрямованості, то викладач повинен вирішити, із яких наукових статей
починати, оскільки більшість студентів мають середній рівень мовної підготовки. Також
викладач повинен бути впевнений, що студентам зрозуміла термінологічна складова
тексту, вони володіють набором необхідних синонімів даних економічних термінів. У
зворотному випадку виникнуть труднощі в розумінні тексту, а реферування перетвориться
на звичайний процес переписування [1, 346].
Отже підсумовуючи все вищесказане, можна стверджувати, що реферування
наукових статей економічної тематики – це складне вміння, яке дозволяє зрозуміти,
оцінити, виділити та узагальнити найбільш важливу інформацію, що міститься в тексті,
викласти її усно або письмово для передачі отриманих відомостей іншим.
Відповідно до професійно-орієнтованої спрямованості навчання іноземних
студентів на кафедрі мовної підготовки Харківського національного автомобільнодорожнього університету було створено практичний посібник для навчання реферування
наукових текстів економічної спрямованості (автори: Моргунова Н.С., Кудрявцев В.М.,
Уварова Т.Ю.). Матеріали, включені до посібника, відібрані з урахуванням майбутньої
спеціальності іноземних студентів та профілю їх навчання, тому містять тексти з
економічної
теорії,
бізнес-планування,
менеджменту,
маркетингу,
логістики
підприємництва та ін. Джерелами текстового матеріалу для посібників стали тексти
підручників, а також статті профільних журналів за спеціальностями. Практичний
посібник складається з чотирьох розділів.
Перший розділ містить теоретичні відомості про реферат наукового тексту та
вправи на відпрацювання мовних засобів реферативного викладу. Метою розроблених
вправ є відпрацювання навичок передачі інформації речень у реферативної формі, яка
ґрунтується на номінативній структурі. Крім того, розроблено низку завдань, які
формують у студентів вміння висловлювати думку до об'єктивної інформації за
допомогою конструкцій реферативного викладу. Вправи підібрані в такий спосіб, щоб у
процесі роботи в іноземних студентів могли розвиватися навички використання засобів
зв'язку між пропозиціями для складання реферату як складного тексту.
Перший розділ включає також підрозділи, що характеризують реферат та
інструкцію як основні жанри наукового стилю. Звертається увага на те, що текст реферату
має свої мовні особливості, продиктовані приналежності до наукового стилю мови:
логічність, об'єктивність викладу; терміни; абстрактні іменники, невизначено особистісні
речення; прислівники та дієприслівникові обороти, однорідні члени речення; слова
узагальнюючого характеру та клішовані обороти, відсутні в тексті першоджерела.
Для вірного розуміння специфіки наукового стилю мовлення в першому розділі
посібника наведено список дієслів, які широко використовуються в текстах рефератів: а)
для переліку основних проблем реферату: автор розглядає, описує, аналізує, називає,
розкриває, говорить, показує, висвітлює зупиняється, повідомляє; б) для позначення
дослідницького чи експериментального матеріалу: автор досліджує, висловлює,
доводить, висуває, з'ясовує, вважає; в) для переліку питань, що розглядаються в
першоджерелі: автор наводить перелік, зупиняється на, зазначає, торкається, позначає,
нагадує; г) для підкреслення слів та думок, які автор першоджерела особливо виділяє:
автор виділяє, зазначає, підкреслює, затверджує, зупиняється, звертає увагу, зосереджує
увагу; д) для узагальнень, підбиття підсумків: автор робить висновок, узагальнює,
підбиває підсумки; е) висловлювання позиції автора: автор погоджується, заперечує,
спростовує, критикує, розходиться у поглядах, висуває заперечення, аргументи, докази.
Працюючи над мовою реферату велика увага приділяється відпрацюванню
спеціальних кліше, притаманних жанру реферату та анотації. Автори розробленого
посібника виходять із того, що кліше є мовним стереотипом, готовим оборотом, легко
відтворюється у певних умовах та контекстах стандарту. У науковому викладі є ряд
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подібних мовних стереотипів: У статті йдеться... (про що?), Суть проблеми зводиться...
(до чого?), У статті автор ставить / висвітлює такі проблеми / зупиняється (на чому?)/
(чого?)... Автор приходить до висновку, що ... Перевагою роботи є ... Недоліком роботи є
... Слід зазначити (підкреслити), що ... У статті приділяють увагу... та ін.
Досвід роботи показує, що найбільші труднощі у студентів виникають при
морфолого-синтаксичному згортанні текстового матеріалу у вторинний інформаційний
документ, оскільки мова реферату є перекодуванням мовних засобів у певну мовну та
логічну структуру, що містить набір однакових мовних форм та структур. Будь-яка
трансформація наукового тексту передбачає знання великої кількості граматичних правил,
володіння конструкціями наукової мови, а також способами їхньої синонімічної
трансформації. На нашу думку, відпрацювання навичок компресії та трансформації на
рівні словосполучення та речення має передувати власне реферуванню. У цьому
посібнику представлена система вправ, вкладених у вироблення вищевказаних навичок.
Другий, третій та четвертий розділи посібника присвячені навчанню складання
рефератів-конспектів, рефератів-резюме та рефратів-оглядів. Існують різні класифікації
рефератів залежно від способу кількісної та якісної переробки інформації першоджерел.
Для навчальних цілей в описаному посібнику традиційно використовуються три види
рефератів: реферат-резюме, реферат-конспект та реферат-огляд. Навчання складання
кожного виду реферату має власну специфіку, але, загалом, підпорядковується загальним
принципам реферування.
Другий, третій та четвертий розділи посібника включають теоретичний матеріал
про види рефератів, їх зразки, а також вправи зі стиснення наукового тексту. Вправи,
наведені у посібнику, сприяють розвитку загального розуміння тексту, тлумаченню
заголовка, виділенню найважливішої інформації у тексті, пошуку у тексті відповідей на
питання, переказу змісту тексту чи окремих абзаців. Студентам пропонується розділити
текст на смислові відрізки, зробити усний переклад та лексико-граматичний аналіз
складних речень, скласти план тексту, скорочення малоістотної інформації, скорочення
складних речень та фіксування найважливіших положень. Етап безпосереднього
реферування наукового тексту супроводжується системою вправ, включаючи як
тренувальні вправи, і мовні, виконуваних в аудиторії під керівництвом викладача.
Вправи зі складання різних видів рефератів мають суттєві відмінності, водночас
покрокове виконання дій, вкладених у формування навичок змістовної і мовної компресії,
залишається однаковим.
Висновки. Таким чином, щоб підготувати іноземних студентів-економістів, як
компетентних фахівців, а також професіоналів, які вільно володіють комунікативними
навичками, необхідно навчати їх мови спеціальності. Даний процес уможливлює робота із
текстами економічного спрямування, а саме їх реферування. Система вправ, представлена
в розробленому посібнику для навчання реферування наукових текстів економічної
спрямованості, сприяє формуванню у іноземних студентів навичок аналітико-синтетичної
переробки текстової інформації, набуттю навичок та умінь структурно-семантичної
компресії тексту, необхідних для успішного реферування професійно-орієнтованих
наукових текстів економічної спрямованості.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА
ЗАНЯТТЯХ УМІ В ТЕХНІЧНОМУ ЗВО
Існування людства неможливе поза комунікативною діяльністю. Незалежно від
статі, віку, освіти, соціального стану, територіальної й національної приналежності, ми
постійно запитуємо, передаємо й зберігаємо інформацію, тобто активно займаємося
комунікативною діяльністю [2, с. 72]
Одним з основних критеріїв сформованості комунікативної компетентності
особистості є рефлексія, коли людина здатна оцінити свою позицію відповідно до позиції
й інтересів партнера. Необхідно, щоб у людини були також сформовані вміння
встановлювати зв’язок зі співрозмовником, аналізувати його повідомлення, адекватно
реагувати на них, уміло користуючись як вербальними, так і невербальними засобами
спілкування.
Однієї із принципових завдань педагога при формуванні комунікативної
компетентності є організація таких умов, при яких учніздобувають навички й уміння,
що відповідають високому рівню спілкування.
Здатності до спілкування містять у собі:
1) бажання вступати в контакт із навколишніми;
2) уміння організувати спілкування, що включає вміння слухати співрозмовника,
уміння емоційно співпереживати, проявляти емпатію, уміння вирішувати конфліктні
ситуації;
3) знання норм і правил, яким необхідно наслідувати при спілкуванні з
оточенням
У процесі комунікації перед учнями виникає необхідність домовитися,
заздалегідь спланувати свою діяльність. Відбувається становлення суб’єктивного
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ставлення до інших людей, тобто вміння бачити в них рівну собі особистість,
ураховувати їхні інтереси, готовність допомагати.
Спілкуючись в колі групи, студент учиться керувати діями партнера, контролює
їх, показує власний зразок поведінки, порівнює образ поведінки інших із собою.
Викладачам УМІ добре відомо, що для вирішення навчального завдання недостатньо
займатися в аудиторії тільки імітацією життєвих ситуацій. Потрібне додаткове
тренування, робота, спрямована на засвоєння
мовленнєвого, інформативного
матеріалу, формування певних комунікативно-пізнавальних дій та ін. Іншими
словами, потрібні вправи, які б забезпечували відповідне комунікативне тренування та
зберігали б «автентичність» застосування мови в навчальних ситуаціях.
Для цього зовсім не обов’язково обмежувати роботу завданнями типу «Уявіть
собі, що ви перебуваєте в...». Існують три принципових типів завдань, що забезпечують
автентичну мовну практику, тому що в самому формулюванні
цих
завдань
закладені необхідність і спосіб іншомовного спілкування.
Принципове положення 1. Автентичне комунікативно-орієнтоване навчання
української як іноземної здійснюється із застосуванням завдань мовної взаємодії.
Завдання мовної взаємодії побудовані так, що їх неможливовиконати без
партнера або партнерів. Вони виконуються в парах або малих групах. Елемент
завдання може бути виконаний індивідуально. Завдання може поступово виконуватися у
збільшених групах.
На практиці застосовуються три основних види мовної взаємодії студентів:
а) співробітництво учасників у виробленні єдиної ідеї;
б) комбінування інформації, відомої різним учасникам;
в) передача інформації від одного учасника до іншого.
Передача інформації від одного учасника до іншого можлива в завданнях типу
«виконання інструкції». Наприклад, в одного з учнів є зображення будинку або
спорудження, інший дає усні інструкції, як намалювати аналогічне зображення.
Подібні завдання привчають учнів до мовної взаємодії українською мовою в
умовах комунікативно-орієнтованого навчання. Подібні завдання виявляються найбільш
ефективними в інтернаціональних групах і вважаються найбільш показовими для оцінки
комунікативних здатностей учнів, тобто їхніх реальних здатностей передавати й
одержувати інформацію іноземною мовою.
Принципове положення 2. Автентичне комунікативно-орієнтоване навчання
УМІ здійснюється із застосуванням завдань, що припускають «інформаційну нерівність»
учасників. Завдання типу «інформаційна нерівність» можуть набирати різних форм.
Принципове
положення
3.
Автентичне
комунікативно-орієнтоване
навчання УМІ здійснюється із застосуванням проблемних мовленнєвих завдань.
Проблемні мовленнєві завдання можуть ґрунтуватися на таких чинниках: на
послідовності дій; на причинно-наслідковому міркуванні; на припущенні; на класифікації;
на знаходженні подібностей і розходжень;
Названі прийоми навчання входять у програму з граматики для підготовчого
відділення та першого курсу УМІ. Наступні завдання (на критичне мислення; на
здогадку; на ранжирування один по одному; на відкриття; на інтерпретацію; на умовивод;
на міркування; на виключення зайвого) містять у собі більш складний рівень граматики й
можуть бути використані на другому, третьому й четвертому курсі.
При роботі над проблемою, що обговорюється, доцільне застосування завдань
типу «перенесення інформації». Перенесення інформації можливе у двох основних видах:
з тексту в наочне зображення; з наочного зображення в текст. Наведемо приклад вправи
«перенесення інформації» з тексту в наочний текст. Студентам пропонується прочитати
фрагмент тексту в якому подано опис конструкції собору Святої Софії в Константинополі,
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після прочитання потрібно, використовуючи текст, зобразити в конспекті або на дошці
конструкцію собору графічно. Як перенесення інформації з тексту в наочну форму, так і
висловлення з опорою на наочне
зображення
є
пізнавальними
прийомами,
«підглянутими» у реальному житті, і тому відповідають вимогам автентичності.
Іноді можна спостерігати в аудиторії учнів, які активно виконують завдання, що
вимагають міркування, інтерпретації, власного доказу, умовиводу, критичного
мислення.
Зупинимося докладніше на критичному мисленні - усвідомленому піддаванню
сумніву тих або інших положень, думок і висловлень. При цьому формуються такі
можливі питання, а також формулювання висловлювання згоди чи не згоди:
Чи є ця думка правильною або помилковою?
Чи є в тексті (на зображенні) відповідь на подане питання?
Чи схожі ці два тексти (зображення) або відрізняються?
Суттєві ці деталі тексту (зображення) або
другорядні?
Чи достатня подана відповідь на поставлене питання чи ні?
Критичне мислення дозволяє формувати «небайдужих» учнів, готових думати,
говорити й спілкуватися українською мовою. Воно є важливою умовою не тільки
успішної роботи з текстом, але й організації рольового, а також дискусійного
спілкування в групі, тому що формує орієнтовну реакцію студентів. Питання типу «У
чому проблема в поданій ситуації?», «Що можна зробити для її рішення?», «Які дії
прийнятні й неприйнятні для розв’язання проблеми?» та ін. є умовою включення в
ситуативне спілкування.
Дискусійна гра. За умовами дискусійної гри учасники спілкування реагують на
прочитане, почуте, побачене такими
способами: повідомленням додаткової
інформації, питанням, згодою, запереченням. Перемагає той, хто раніше за всіх
використовує всі необхідні форми висловлень, і чиї судження будуть найбільш
переконливими. Один з учасників виконує обов'язки лічильника - заповнює на
дошці графи таблиці.
Взаємодія учасників проявляється в тому, що на всі репліки потрібно реагувати
відповідним чином, для того, щоб всебічно обговорити запропоновану тезу.
По закінченні дискусійної гри підводять підсумки, робиться узагальнений
висновок, до якого прийшли її учасники.
Дискусійна гра може бути організована за допомогою рольових
карток.
Наприклад, під час обговорення теми «Яким може бути місто майбутнього?» учням
роздають такі картки:
1. Ви вважаєте, що міста майбутнього підуть під землю;
2. Ви відстоюєте теорію, що ХХІ століття стане століттям морських міст;
3. Ви пропонуєте будувати будинки-міста.
Багато з вищенаведених прийомів були апробовані в ході практичних занять на
кафедрі української мови та мовної підготовки іноземних громадян Харківського
національного технічного університету будівництва й архітектури. Викладачі кафедри
постійно ведуть роботу не тільки з формування й розвитку навичок українського
мовлення іноземних громадян, але також допомагають перебороти труднощі
взаєморозуміння й толерантності.
Як приклад можна навести фрагмент методичної розробки уроку з розвитку
навичок українського мовлення на краєзнавчому матеріалі. Таке заняття проводиться на
другому курсі, як краєзнавчий матеріал використовується мультиплікаційний фільм
«Сонячний каравай». Роботу на занятті побудовано за традиційною схемою (дані
передтекстові завдання, притекстові й післятекстові), однак у ході заняття студенти
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залучаються до виконання завдань, які вимагають від них або міркування, або власного
умовиводу, або критичного мислення.
У такий спосіб різноманітна позааудиторна робота учнів, проведена планомірно й
цілеспрямовано допомагає студентові включитися в іншу культуру через позитивне
сприйняття мови й культури і їхніх носіїв, розуміння нашого менталітету, національних
звичаїв і традицій, міжособистісних відносин, тобто сприяє формуванню комунікативної
компетенції.
Література:
1. Козак А. Міжкультурна комунікація в контексті діалогу культур /А. Козак //
Наукові записки. Серія: філологічні науки. Вип.118, 2013. – С. 106 – 110.
2. Пометун О. М., Пироженко Л.М. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. К., 2014. – 192 с.
3. Сергієчко А. Роль групових технологій у формуванні комунікативних
компетенцій. // Диво слово. – 2008. -№10. – С. 14-18.
4. Синельников Т.Т. Методологічні й методичні питання розробки й застосування
мультимедійних навчальних програм у системі вищої школи / Т.Т. Синельникового, Д.А.
Темників. – Умань, Видавництво унів-та, 2011. – 188 с.

Хом’якова О.В.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Украина
e-mail: khomiakova01@ukr.net
Нечипоренко С.С.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Украина
e-mail: svetnech02@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ МОВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Проблема мови набуває особливого змісту в контексті вищої освіти, зокрема, коли
питання стосуються формування професійних та особистісних якостей майбутніх
фахівців, впливу соціокультурного середовища вищого навчального закладу на поведінку
студента, міжособистісних стосунків та системи цінностей, що в цілому визначається
нами як культурна місія вищих навчальних закладів.
Вища освіта – феномен культури, саме тому в контексті такої освіти проблеми мови
та спілкування постають в єдності соціально-культурного та професійного аспектів.
Особливого значення набуває спілкування студента з викладачем, в ході якого викладач
постає не лише джерелом певної професійної інформації, а й носієм відповідної культури,
зразком ставлення до своєї професійної діяльності, до людей та світу навколо їх. Ми
визначаємо таке спілкування як мовно-педагогічне, одна з головних цілей якого –
коригування рівня загальної культури майбутнього фахівця шляхом формування його
мовно-культурної компетентності.
186

Мовно-педагогічне спілкування базується на міжсуб’єктних відносинах, саме тому
його характер визначається професійним і культурологічним змістом цих відносин. В
контексті формування мовно-культурних компетенцій доречно розглянути питання щодо
форми та стилю мовно-педагогічного спілкування. На нашу думку, оптимальним є
діалогічне спілкування, тобто таке, що передбачає обмін досвідом усвідомлення проблем,
що обговорюються, та прагненнями до пошуку компромісу. Крім того, діалог є відкритою
мовленнєвою системою. На відміну від монологу, в якому єдиним активним суб’єктом є
промовець, діалог передбачає зіткнення різних точок зору з різним культурним
підтекстом, і в цьому сенсі він має необмежену сферу використання. Ми вважаємо, що
неодмінним підґрунтям мовно-педагогічного спілкування, що відбувається у діалогічній
формі, має бути взаєморозуміння в його культурному аспекті. Ключовою ланкою такого
взаєморозуміння є виховання толерантності, визнання за співрозмовником права мати
власні погляди і переконання та відкрито висловлювати їх.
Відповідно до сучасних психолого-педагогічних досліджень можна запропонувати
декілька різновидів мовно-культурних стилів педагогічного спілкування викладачів:
а) елементарний, основою спілкування зі студентами є прості, майже побутові,
правила та вимоги;
б) стандартизований – формальне дотримання норм культури при надзвичайно
слабкій орієнтації на особистість студента;
в) діловий – викладач не зважає на особистісні характеристики студента,
розглядаючи їх лише в контексті ефективності діяльності;
г) особистісний – спілкування з викладачем базується на визнанні самоцінності
особистості студента, студент довіряє викладачеві, викладач є авторитетом і
посередником між ним і знаннями не лише професійними, але й про навколишній світ,
людей і навіть про себе [3].
Кожен викладач формує свій власний стиль мовно-педагогічного спілкування, який
базується на професійному та педагогічному досвіді, усвідомленні цілей викладання
відповідних дисциплін, особистісних індивідуально-психологічних якостях викладача. На
нашу думку, саме особистісний стиль педагогічного спілкування можна розглядати як
такий, що дозволяє відтворити культурологічну складову спілкування, сприяти
формуванню мовно-культурних компетентностей студентів. Даний стиль дозволяє
реалізувати навчальну функцію самої особистості викладача як професіонала та носія
культури.
Проблема стилю поведінки студента як суб’єкта мовно-педагогічних комунікацій є
однією з найменш розроблених. Проте, коригуючи результати існуючих досліджень,
можна визначити певні типи:
а) дикторський – студент є суб’єктом інформаційного повідомлення за відсутності
культурно-психологічного контакту з викладачем;
б) диференційований – студент орієнтований на окремих викладачів і широкий
спектр їх професійних та психологічних якостей;
в) гіперрефлексивний – студента цікавить не стільки зміст взаємодії з викладачем,
скільки те, як він його сприймає;
г) авторитарне спілкування – студент вважає себе єдиною дієвою особою в
спілкуванні та прагне нав’язувати коло навчальних проблем, незалежно від їх реального
змісту і цінності;
д) кооперація – взаємодія здійснюється на засадах прагнення до знань, креативної
ініціативи і позитивної налаштованості [1].
Допомогти іноземним студентам досягти необхідного рівня мовно-культурної
компетентності – одне з головних завдань викладача-мовника. Для цього необхідно
враховувати особливості, обумовлені менталітетом, культурою та рідною мовою
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аудиторії, з якою працюєш. Так, досвід показує, що студенти з Туреччини належать до
комунікативного типу. Вони отримують інформацію через слуховий і мовний канали,
легко засвоюючи мову в процесі мовного спілкування. На заняттях студенти виявляють
активність, ставлять запитання. Як правило, вони очікують від викладача детальних
пояснень щодо розглядуваного мовного, побутового та краєзнавчого матеріалу. Слід
пам'ятати, що формування комунікативних навичок не повинно шкодити відпрацюванню
вмінь читання, письма,говоріння і аудіювання.
Зауважимо, що письмовий контроль виявляєтся длятурецьких студентів складним.
Тому усні форми роботи необхідно обов'язково поєднувати з письмовими. Крім того, викл
адач повинен акцентувати увагу на необхідності осмислення усіх особливостей мовного м
атералу. Слід формувати у студентів навчальну дисципліну і внутрішній контроль, уміння
самостійно виправляти бачити свої та чужі помилки.
Стиль спілкування зумовлює формування ключових принципів організації
освітнього середовища. «Педагоги, – зазначає П. Макларен, – орієнтовані на соціальну
справедливість, можуть запропонувати учням «мову критики» і «мову можливостей» для
того, щоб вони могли концептуалізувати й аналізувати свій досвід, теоретизувати і
розмірковувати над ним» [4, с. 73].
Мовно-педагогічне спілкування повинно мати за мету допомогти студенту вірно
сформувати свій власний стиль як суб`єкта комунікації, професіонала у своїй галузі та
носія культурних традицій суспільства, що розглядається нами як задача формування
мовно-культурних компетенцій.
В умовах набуття вищої освіти мовно-педагогічне спілкування слід розглядами як
важливу складову загальної професійної освіти. Мовно-педагогічне спілкування має стати
матрицею формування мовно-культурних компетентностей студента, механізмом, що
дозволяє використовувати як фаховий, так і культурний досвід у процесі становлення
особистості. Мовно-педагогічне спілкування відкриває простір до формування загальної
культурної свідомості та саморозвитку майбутніх фахівців, допомагає особистості
розкрити в повній мірі свій творчий потенціал, формує мотиваційну основу професійної
діяльності.
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Інноваційні і традиційні технології у методиці викладання
української мови як іноземної
У рамках традиційної методики існують два діаметрально протилежні підходи,
один з яких цікавий з точки зору сучасної методики. Підхід, у якому викладач навчає
спочатку фонетиці, потім читання, потім граматиці тощо. передбачає вивчення всіх
аспектів мови у тій чи іншій послідовності, але окремо, ізольовано. Інший підхід
передбачає комплексність, коли всі аспекти вивчаються у взаємозв'язку. Так, наприклад,
тексти для читання та прослуховування, монологи, діалоги, граматичні вправи містять
спеціально відібрані відповідно до завдань лексику (слова) та граматику. Учні
відпрацьовують їх у всіх видах мовної діяльності, комбінують їх між собою. Робота
організується в такий спосіб, що одні й самі слова, граматичні явища, неодноразово
зустрічаються й у тексті, й у заняттях, обігруються у різних ситуаціях. Завдяки цьому
відбувається найефективніше засвоєння мовного матеріалу. За такого підходу роль
викладача більш ніж велика. Саме його зусиллями та вміннями визначається можливість
пов'язати всі аспекти мови у єдиний ефективно працюючий лінгводидактичний комплекс.
Особливість традиційної методики у тому, що учень повинен у кінцевому підсумку
освоїти всі види мовної діяльності.
Як правило, традиційна методика передбачає систематичні та довготривалі заняття.
Незважаючи на те, що активна роль викладача у традиційній методиці означає пасивність
учня (а це сьогодні вважається низькоефективним), комплексність у другому підході
передбачає його активну взаємодію з викладачем та один з одним. Активний мовний
контакт – це те, що досить успішно та ефективно застосовують сучасні методики, що
ґрунтуються на діалозі. Діалог тут означає не лише роботу з власне мовним матеріалом, а
й із соціокультурним та, що особливо важливо, комунікативним аспектом мови [1, с.150].
Сучасна лінгводидактика в методиці викладання української мови як іноземної
вирішує завдання в рамках наступних підходів: комунікативного, діяльнісного,
культурологічного та особистісно-орієнтованого. Кожен із підходів ставить на перше місце
націленість процесу навчання комунікацію, діяльність у процесі навчання, формування
мовної особистості, орієнтацію особистість учня. З цією метою сучасні методики
передбачають використання новітніх аудіовізуальних засобів та комп'ютерних технологій
навчання.
В умовах інформаційного суспільства, що швидко змінюється, сучасні реалії
вимагають від викладачів актуалізувати лінгводидактичний інноваційний потенціал,
впровадити у навчальну практику найбільш ефективні методики та технології та творчо
розвинути накопичений теоретичний та практичний досвід викладання дисциплін.
Лінгводидактична інновація визначається як будь-яке педагогічне нововведення на основі
останніх науково-технічних та технологічних досягнень з метою задоволення актуальних
потреб лінгводидактики. Останнім часом до інноваційних трендів у методиці викладання
УЯІ відносять використання таких технологій, як проектна діяльність, інтерактивне та
контекстне навчання [2, с.2]. Під проектною діяльністю розуміють інноваційну, творчу
діяльність, яка спрямована на перетворення реальності та базується на діалозі учасників
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навчального процесу. Головна особливість проектної технології полягає в тому, що учень
знаходиться в центрі процесу навчання і акцент зміщується з навчання на вивчення.
Проектна методика орієнтована на застосування та набуття нових фактичних знань
шляхом самоорганізації та самоосвіти студентів [3, с.14]
Сучасні методики навчання велику увагу приділяють продуктивним методам
роботи студентів для швидкого оволодіння ними здатністю спілкування. Ця методика
називається інноваційною. Привчання до інноваційних методів навчання, постійне їх
використання дозволяє зробити відкритим до нововведень мислення самих іноземних
студентів, навчити працювати на випередження, оскільки ці якості є особливостями
інноваційного навчання.
Інноваційні методи навчання – це активні методи навчання, які мають істотну перевагу в
навчальному процесі та несуть у собі нові способи взаємодії «викладач – студент», певне
нововведення у практичній діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом на
заняттях з російської мови, літератури, культури мови, риторики та ін.
Методи навчання дозволяють практично втілити у життя цілі, завдання, зміст, принципи
навчання. Методи визначаються як рушійна сила всього процесу навчання і повинні
відповідати сучасним вимогам суспільства, тенденціям розвитку освіти. Через
впровадження нових методів навчання відбувається реальне реформування процесу
навчання та освіти загалом, яке може реалізувати кожен викладач на кожному конкретному
занятті в іноземній аудиторії.
Традиційне навчання спрямоване на засвоєння правил діяльності у ситуаціях, що
повторюються. Інноваційне навчання готує до дій у нових, невідомих ситуаціях
майбутнього.
Інноваційне навчання – особливий тип оволодіння знаннями. Студент у вузі має
набути таких умінь та навичок, як: ініціатива, співпраця, робота у колективі, взаємне
навчання, оцінка, комунікація, уміння логічно мислити, вирішувати проблеми, приймати
рішення, отримувати та використовувати інформацію.
Успішне проведення занять можливе за умови, що кожен викладач спиратиметься
на такі основні засади.
По-перше, при навчанні студентів вирішального значення набуває сильна
мотиваційна база, яка призводить до швидких та добрих результатів. По-друге, навчання
мови має враховувати індивідуальні властивості учнів, які відрізняються один від одного
не лише варіюванням сприйняття за допомогою різних органів чуття, а й тим, що процес
пізнання у них різний. По-третє, необхідно докорінно модернізувати технологічний базис
навчання нерідній мові. Нові технології можуть дати новий імпульс. По-четверте, під час
навчання мов велику роль відіграє невимушеність та природність спілкування між
викладачем та студентами. По-п'яте, передумовою для успішної комунікації українською є
дозування, охоплення та презентація граматичного матеріалу, яка має бути орієнтована на
практику.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
Найбільш відповідальну роль у процесі навчання української мови як іноземної
відіграє початковий етап навчання. Саме на цьому етапі формується мовна база іноземних
студентів, іуд того, наскільки успішно буде йти процес її формування, залежить і рівень
формування комунікативної компетенції. Адже саме граматика, на думку академіка Л.В.
Щерби є збірником правил мовної поведінки [3]. І правила, які входять до неї, повинні
бути точними та відповідати мовній дійсності; вони повинні керувати тим, хто говорить,
при складанні фрази відповідно до тих думок, які той, хто говорить, хоче висловити.
Тобто кінцева мета навчання, до якої ми підводимо наших іноземних студентів у кінці
початкового етапу навчання, полягає у формуванні комунікативних здібностей у
іноземних студентів – вміння будувати мовленнєве висловлювання залежно від ситуації,
тобто висловлювати свої думки українською мовою, вміння будувати речення, що
відповідають певним мовленнєвим ситуаціям, згідно з нормами української мови. Тому
так важливо дотримуватися чіткої системи та послідовності у роботі над мовними
явищами в іноземній аудиторії на початковому етапі.
Приступаючи до вивчення української мови іноземні студенти не завжди готові до
того, що вони можуться зустрітися з труднощами, які можуть призвести до невпевненості
у власних силах, і як наслідок – до втрати бажання вивчати українську мову. Тому
завдання викладача на початковому етапі навчання полягає як раз у тому, щоб бути в
змозі підтримувати постійний інтерес до вивчення української мови, стимулювати
бажання вивчати мову. Іноземні студенти повинні відчувати, що мова, яку вони вивчають,
є для них як засобом спілкування, так і засобом отримання і обміну інформацією, коли
вони слухають, говорять, читають на українській мові.
Не втратити інтерес при вивченні української мови на початковому етапі покликані
навчальні матеріали. З одного боку вони повинні викликати пізнавальний інтерес у
іноземних студентів, бути достатньо складними, щоб вирішення поставлених у них питань
принесло задоволення, а з іншого боку, їх складність не повинна перевищувати рівень
знань, які вже є у іноземних студентів.
Саме позитивні емоції, які з'являються при успішному вирішенні мовної ситуації,
яка виникає, підвищують сприйнятливість аналізаторів і збудженість нервових центрів у
корі головного мозку сприятливо впливають на засвоєння предмету [2].
Поставлене завдання передбачає необхідність контролю не тільки за засвоєнням
іноземними студентами мовних явищ у теоретичному плані, але і вмінь практично
користуватися елементами мовної системи у конкретній мовленнєвій ситуації. При
комунікативно орієнтованому навчанні особливе місце займають як контролююча, так і
навчальна функція контролю. Вона виявляється у поступовому формуванні у іноземних
студентів самоконтролю та самооцінки як факторів, направляючих і стимулюючих їх
навчальну діяльність. При цьому процес навчально-пізнавальної діяльності може бути
успішним лише у цьому випадку, якщо оцінка не завершує, а супроводжує його на всіх
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етапах. Отже, етапи контролю і – як результат – оцінювання знань та вмінь повинні
відповідати етапам навчання. У цьому випадку контроль (і оцінка) співвідносяться з
етапом формування комунікативної і, у тому числі, мовної компетенції.
У практиці викладання української мови як іноземної елементи комунікативного
контролю не завжди знаходять активне застосування, часто застосовуються безсистемно.
На наш погляд, цікавою формою комунікативного контролю є навчальні екскурсії. Так,
завершуючим етапом вивчення граматичних тем місцевого й орудного відмінків може
стати екскурсія центральною частиною Харкова, коли іноземні студенти отримують
можливість активізувати набуті ними мовні знання, а оточуючі реалії викликають інтерес.
Усвідомлення того, що отримані знання, вміння та навички можна зараз же примінити на
практиці, а також можливість зробити це, приносить безперечне задоволення.
Форми комунікативного контролю можуть бути різноманітними. Включення
ігрових моментів у навчальну діяльність завжди викликає інтерес у іноземних студентів. В
ігровій ситуації завдяки моменту умовності відносно легко відтворити та імітувати
фактори, які обумовлюють комунікацію. Гра дозволяє варіювати ці фактори невимушено
та природно, створює в аудиторії атмосферу вільного спілкування. І мовлення іноземних
студентів оцінюється не за посередніми критеріями (швидкість читання, кількість і
характер помилок, кількість реплік), а й за комунікативним ефектом. Так, безумовний
інтерес іноземних студентів викликає розігрування ситуацій з опорою на вивчений
мовний матеріал ("Уявіть, що ви прийшли до аптеки, вам потрібно купити ліки від
головного болю, купіть їх", "Поясніть своєму другу, де знаходиться магазин "Караван", як
краще доїхати туди, що там можна купити" та інші). Викладачу важливо спонукати
іноземних студентів до активного продуктивного мовлення, не забуваючи при цьому
акцентувати їх увагу на правильному виборі мовленнєвої форми.
Цікавою формою контролю є тематичні уроки. При цьому вибір теми, наповнення
уроку лексико-граматичними одиницями, мовними конструкціями доцільно проводити,
виходячи зі ступеня зацікавленості студентів у тій чи іншій комунікації. Так, наприклад,
урок напередодні Нового року. З одного боку такий тематичний урок дає можливість
познайомити іноземних студентів з культурними традиціями українського народу, а з
другого, прихід Діда Мороза та Снігуроньки перетворює використання знайомих мовних
форм у цікавий діалог. Тут кожний іноземний студент має можливість розповісти про
себе, використовуючи певні мовні кліше, застосувати етикетні форми відповідно до
новорічного свята. Немаловажним є і те, що іноземні студенти отримують можливість
психологічно переступити мовний бар’єр і вийти у комунікацію.
Екскурсії розігрування ситуацій, тематичні уроки є, безумовно, формою контролю
на початковому етапі, дають широкі можливості розкритися кожному іноземному
студенту, реалізувати на практиці отримані лексико-граматичні вміння та навички. Окрім
того, вони сприяють поглибленню інтересу до української мови, до культури українського
народу і створюють особливу емоційну атмосферу, яка сприяє підвищенню мотивації, так
як саме викладач української мови як іноземної більше, ніж викладач інших предметів на
початковому етапі, повинен втручатися в емоційну атмосферу уроку та забезпечити
виникнення у іноземних студентів емоційного стану, який сприятиме їх навчальній
діяльності.
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THE TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE FACULTY OF
LAW
The need for knowledge of a foreign language in the modern world is beyond doubt.
Ukraine's integration into the world community and the establishment of closer economic,
political and cultural ties raises the knowledge of a foreign language as a means of
communication to a fundamentally new height. Ukrainian universities are actively involved in
the process of Europeanization of higher education. Joining the Ukrainian education system to
the Bologna process requires a high level of language competence not only from students of
humanities, but also from future lawyers, scientists, doctors, etc. However, the extensive
experience of working with university students indicates the existence of serious obstacles to the
language progress of the above students.
The teaching Ukrainian as a foreign language has the practical purpose of forming the
communicative competence in foreign students at a level sufficient to solve simple
communicative tasks in the socio-cultural and educational spheres of communication, which
involves the formation of skills and abilities in basic speech activities such as reading, writing,
speaking and listening, in the use of language tools to implement certain tactics of speech
behaviour to achieve the communicative goal of a foreign student. The basis for the formation of
communicative competence is mastering the Ukrainian language system along with mastering
phonetic, lexical and grammatical skills.
The learning a non-native language implies that students acquire the ability to use this
language in contexts and situations typical of the everyday linguistic communication of the
people whose language they are learning.
The main tasks of learning a foreign language are the formation of such general
competencies: ability to abstract thinking, analysis and synthesis; knowledge and understanding
of the subject area and understanding of professional activity; ability to learn and master modern
knowledge; ability to communicate in foreign languages both orally and in writing; ability to
apply knowledge in practical situations; ability to adapt and act in a new situation, in particular,
in an international context; ability to work both independently and in a team and skills in the use
of information and communication technologies.
The foreign students must speak Ukrainian in everyday and professional
communication. They acquire language and professionally oriented knowledge to achieve the
communicative goal and meet personal communicative needs in the field of professional
communication. They must have the speech skills and abilities necessary for communication in a
foreign language social and cultural environment in order to achieve the result in solving of
communicative problems. Besides, the language competence of a foreign student at an
elementary level, which is one of the important components of the communicative and
professional competence of a modern lawyer, must be formed.
In accordance with the requirements of the educational-professional program for
learning a foreign language, the student must be able to read and understand texts from the
educational-professional, socio-political and socio-cultural communicative spheres; accurately
and completely understand the information in the text; briefly convey the main content of what is
read. In listening, the student must understand the information of the oral message in the socio193

cultural sphere of communication; convey content with varying degrees of convolution. Since
the study is dominated by reproductive-productive and productive speech, there is a gradual
complication of the subject of communication, increasing the volume and pace of expression,
expanding vocabulary and grammatical competence. In writing, the student must make different
types of plans of the texts being studied, present the basic information of the texts in writing,
compose texts based on different types of plans, as well as visual aids.
To achieve educational goals the following methods of teaching foreign students are
used: - consciously practical (it’s the leading method of teaching foreign languages. The method
is conscious, because in the process of training students must be aware of language forms
necessary for communication, at the same time the method is practical, because the decisive
factor in learning foreign language is other language speech activities);
- explanatory-illustrative (used for teaching and learning new educational material, facts,
approaches, assessments, conclusions, etc.);
- explanatory-illustrative method is used for teaching and mastering new educational
material, facts, approaches, assessments, conclusions etc;
- reproductive method (it concerns students’ ability to use the algorithm they studied on
the basis of samples or rules that corresponds to the instructions, rules, similar to the presented
sample situations);
- problem-based teaching method (before teaching foreign students, the teacher presents a
problem, formulates cognitive tasks using different sources and means. And only after that the
teacher shows ways to solve the problem revealing a system of proofs, comparing different
points of view and approaches. Students become witnesses and accomplices of scientific
research);
- partial search, or heuristic method (in the organization of active search for solutions
proposed by the teacher (or self-formulated) cognitive tasks either under the guidance of a
teacher or on the basis of heuristic programs and instructions. The process of thinking becomes
productive, but it is gradually directed and controlled by the teacher or the students themselves
on the basis of work on programs (including computer) and textbooks. This methodis an
effective way to activate thinking, motivation to learn);
- research method (after analysis of the material, problem statement and tasks and short
oral or written instruction of the teacher, students independently study the literature, sources,
observe, measure and perform other search activities.
The wide variety of teaching methods and techniques used by the teacher can be effective
only if there is interest from the student. The situation is complicated by the fact that in the vast
majority of cases the teacher deals with "different levels" of students, namely students with
diametrically opposed levels of language training, as well as different abilities to master foreign
language competence. It can be argued that the heterogeneity of the group is one of the
significant obstacles, which significantly complicates the work of the teacher, both in inculcating
foreign language skills and increasing motivation to learn the same foreign language. Therefore,
all the above features of teaching a foreign language to students of non-language specialties must
be taken into account by the teacher in the implementation of their professional activities.
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THE USE OF PHRASEOLOGİCAL UNİTS İN TEACHING
ENGLİSH
In the process of getting acquainted with the specific features of the English language
during the classes, students dive into the cultural peculiarities not only of the language, but also
of the country. It is the linguistic and cultural aspect that helps to maintain interest in learning
foreign languages and increases students᾿ motivation for learning [3]. Therefore, teachers should
find new sources of regional knowledge, and phraseological units act as such an inexhaustible
source in this deal.
Phraseological units of the English language are set expressions that have an independent
meaning, usually not coinciding with the literal translation. Different scholars (in particular:
N. Amosova, V. Vinogradov, O. Kunin, etc.) show considerable interest in the issue of phrasicon
of the English language. A large number of studies have been conducted on phraseologies with
different names such as “phraseological unitsˮ, “lexical bundlesˮ, “collocationsˮ, etc. [5]. These
are derived from the fact that language is full of combinations of lexis-based constructions.
English phraseological units are complex combinations of names for various aspects of
reality. They are the tools that often characterize realities inherent only to English-speaking
countries, and fill the voids appeared due to the impossibility of designating the entire
complexity of the processes and phenomena occurring in the modern world [1; 2]. In this regard,
phraseology requires special attention in teaching foreign languages; however, this is possible if
a teacher is interested in replenishing the vocabulary of students.
Phraseological units are both very flexible and rather problematic working materials. On
the one hand, they are figurative and arouse keen interest among students who frequently use
phraseological units as the means of expressing thoughts; on the other hand, units can be difficult
to remember when students face with excessive amounts of them. Surfeit of such units can be
overwhelming and can affect negatively or even demotivate students to further work.
Thus, when studying phraseological units, it is necessary to choose them clearly
according to their use and features. If a teacher considers that the knowledge of some rather
difficult-to-understand idiom is essential for the study of this topic (perhaps, during the lesson) it
is better to devote time to working only with this idiom without involving other units in order to
come to understand it. The convenience of working with phraseological units lies in the fact that
they can be used at different stages of the lesson and at different stages of topic study.
When introducing a new topic, the lesson can be started with units that include one of the
words of the topic name, or with those that are well enough known to students and in terms of
content are closely related to the topic being studied. The introductory phase of the lesson is
rather successful when one of the following options are presented to the audience:
1) unravelling the meaning of several phraseological units and determine the area they
belong to;
2) reading (or preparing it in print) a short story and asking students to retell it using
neutral vocabulary, then explaining what made them interpret what they heard in this way; here
it is important to come up with a context that would allow students to guess the meaning of the
unit;
3) asking students to make phrases using several words or a certain number of letters.
Phraseological material can be offered in a separate block; it can be introduced as a separate
lexical exercise, the purpose of which is to expand the lexical stock of students, to replenish it
with idioms for more successful communication on the topic under study according to certain
learning methods [4].
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The next stage of work with phraseological units can be the construction of
ˮphraseological theoriesˮ. Students are given the task to explain the origin of the phraseological
unit and, if possible, to connect it with the topic under study. As well as any task that requires the
prompt mobilization of thinking and memory, it stimulates the speech activity of students and at
the same time contributes to the establishment of a favorable psychological climate in the
classroom.
Finding phraseological equivalents in students᾿ native language is an important part of
working with English idioms; it is better to do this task during self-guided work, not in class,
since here we are not talking about literal translation of phraseological units, but about finding
semantic and stylistic correspondences, which may require a lot of time and referring to special
literature.
Thus, the use of phraseological expressions in teaching a foreign language contributes to a better
mastery of this subject, expanding knowledge about the language and the peculiarities of its
functioning.
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ASSESSMENT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
(OVERSEAS EXPERIENCE)
Problem statement. Education involves at least two aspects which may be generally
identified as teaching and learning. The issues connected with the objective determining the
effect of training in these two approaches lead the researchers in the pedagogy to a question: how
to find out the results of training, how to know about the impact of the work provided and your
student's progress in learning. Due to the modern trends in education theory and practice, the
teaching of foreign languages undergoes changes caused by up-to-date transformations and shifts
to student-centered pedagogy. The problem of relevant approaches to getting objective cut for
understanding how things are, whether the educational programs meet the requirements set, are
connected with the assessment. Nowadays, in addition, the pandemic that had occurred,
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determined changes in the forms of education, bringing distance learning as a given, a forced
measure everywhere, raising also the question of new approaches to assessment.
Analysis of the recent research and publications. Analysis of the available literature
published recently worldwide promotes professional development of experts in methodology,
teachers of English. Assimilation of international experience for solving various problems,
including those related to what approaches are used in educational and methodological centers in
English-speaking countries, in modern didactics, and by practitioners teaching English as a
foreign language (EFL) around the world, takes an important place. The search for adequate
assessment methods in teaching foreign languages attracts a lot of attention from many
researchers and scholars. The review of the recent achievements published overseas gives us a
certain understanding of the situation concerning assessment, its types and specific features in a
classroom, and the attitude of teachers and students involved in the courses of English. Analysis
of the contemporary dictionary definition supposes essential features of the considered subject.
For example, the Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics defines
assessment as “a systematic approach to collecting information and making inferences about the
ability of a student or the quality or success of a teaching course based on various sources of
evidence” [20, p. 35]. It is an essential component in managing classroom activity where it
performs the control function, as, according to Sardareh, S.A., et al. it deals with instructors’
ability to manage aspects such as lesson planning, student advising, content teaching, observing,
evaluating and making decisions [22]. The educators have always paid full attention to this issue.
In the recent few decades, the general concept of evaluating foreign language proficiency
withstood many modifications [8]. This interest towards assessment was shown in connection
with exemplary successes in teaching EFL, such as communicative approach, technology
applications, and other developments.
The purpose of the article is to elucidate the current overseas experience concerning the
assessment in teaching foreign languages, especially EFL, relevant to our teaching practice and
professional development as for choice of effective methods of teaching and approaches to
effective cooperation between the teachers and learners on the way to improving knowledge and
skills in English.
Presentation of the main material. The noticeable transformations in the science of
foreign language teaching as well as the resulting changes in learning English affect the
methodology of estimating learning success. An inextricable link has been identified between the
assessment and training and it yielded in mutual influence [2]. The review of the current
literature demonstrated numerous works where a systematic assessment taking place throughout
the entire teaching cum learning activity is emphasized [14]. Although, some authors caution
against its overuse (especially for cases determining some limitations to testing) as it may
restrain students’ freedom in the application of something new gained during the lessons [24]. In
a broad sense, it is considered to be a complete route that consists of teaching, observing, testing,
judging, making decisions, and teaching again, while testing is a small portion (or any of tools)
in the entire procedure of assessment [19]. “Assessment goes beyond just giving a test and
scoring it; in fact, assessment is intended to provide both students and teachers with a detailed
view of the achievement toward the course goals within the teaching/learning process” [26, p. 3].
In addition to the mentioned nomination 'assessment', in the meta-language of applied
linguistics, there is another concept which meaning also comprises collecting information for
decision-making, that is, evaluation. The latter is defined as “the systematic gathering of
information for purposes of decision making. An evaluation may use quantitative methods (e.g.
tests), qualitative methods (e.g. observations, ratings, and value judgments” [20, p. 206]. In any
language program, this component is related to making decisions concerning the quality of the
program as a product and decisions about individuals in the programs. The dictionary definition
comprises the following ideas about evaluation: considering the quality of programs “may
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involve the study of curriculum, objectives, materials, and tests or grading systems” [20, p. 206].
If the evaluation of individuals is provided, it “involves decisions about the entrance to
programs, placement, progress, and achievement. In evaluating both programs and individuals,
tests and other measures are frequently used” [20, p. 206]. Fundamentally for understanding
assessment and evaluation is that both terms are often used interchangeably but they are two
sides of the same phenomenon. While assessment gathers evidence, evaluation relates to
collecting data, including analysis, reflection, making a decision using the obtained information
[17, p. 224]. Considering evaluation as a method to find out efficiency of the teacher's and
student's work (the materials selected, the learning strategies chosen, the competencies gained,
etc.), the following measures are taken: classroom assessment, interviewing, observation, tests
[9, p.190]. Assessment classifications are based on various principles. Spontaneity and fixation
of the results can be seen as the criteria; Farida Hanim Saragih describes formal assessment
(associated with the student’s knowledge and skills competence); and informal assessment
(systematic, planned which gives the appraisal of the student’s achievements) [21, p. 77]. We see
the difference between the traditional approach that supposes the assessment of learning. Such
process assumes the officially obtained results, which means following grades, rating, selection.
It investigates the students' finals (for a definite period, part of the course, etc.). It employs tests,
serves administrative purposes, usually finalizes the term or so but does not affect learning in
any way. The other type is assessment for learning. It is characterized as a student-centered
measure, and aimed at adjustment of the training to the learners' success providing students with
confidence in their work, demonstrating their ability to improve. It takes place during learning to
“decide where students are in their learning process, where they need to go and how best to get
there” [4, p. 6]. It involves the partners of the teaching/learning process (teachers and students, as
well). The strengths and gaps are being identified, to provide feedback in moving to
improvement [16]. Summative assessment is known as the traditional form of final grading (e.g.,
oral or written exams). The objective is to give quantitative information on the progress that the
learners gained in the achievement of a particular course goal [23]. However, this type of
assessment can deprive students of confidence in their abilities to develop language fluency at a
discourse level [24]. As we have seen in recent works, the influence of new teaching strategies
on learning is to be estimated. One of the researchers of the problem, H.D. Brown [3] has
demonstrated interdependence in teaching and evaluation the idea is that the language
assessment must include not only the content but also the way of its presentation by the trainer.
Nowadays, in modern education, it has become obvious that assessment, besides quantification
and grading, should measure the estimated quality of the teaching/learning process, being a guide
in the work. Formative assessment provides students with feedback, in response to students’
accomplishments on learning tasks [12]. It focuses the teacher on explaining the students their
objectives, instructing them on the received tasks, guiding in the work, and providing feedback.
After obtaining the results, a teacher can see if the students cope with the material being assessed
and reveal if there are any discrepancies between expectations and performance. The information
obtained may indicate how well the students are learning or whether they have mastered the
material, how well the teacher organized the classroom and independent work, and selected the
materials. Such feedback to the teacher can suggest the items for review, elaboration,
improvement” [5, p. 13-15]. Unfortunately, this effective tool might be neglected, which can
happen for various reasons, for example, because the necessity of having skills in giving
feedback during the process requires great precaution not to impact on students being depressed
by the teacher's comments. This may be a reason for many teachers to keep to summative
assessment, not formative [1]. As our analysis shows, the mentioned paradigms give the teachers
opportunities to develop different tools for assessment providing information, without respect to
the methodology employed, but these tools should follow the fundamental principles of
authenticity, fairness, practicality, reliability, and validity [25]. Selected for our review authors
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present authenticity as a practice of teaching and learning English with real-world English, realworld tasks, real-life practices [7]. Fairness supposes that the assessment is clear for the learners
and sure that it uses the same set of criteria and rules for everyone [13]. Specialists in assessment
methods in teaching foreign languages explain practicality as the involvement of all resources
available, considering the limited by the circumstances time, place, policy, preferences, etc., to
provide practicality of the assessment either for learners or teachers [6, p.34]. The up-to-date
sources define reliability as a principle that implies "matching scores or test results" [10] taking
into consideration some subjective features and circumstances while assessing the learners. We
revealed that the experts in EFL methodology chose the aspect of validity as a central principle
because it demonstrates to what extent the test responds to the situation [11]. The researchers of
this feature of assessment classify it for the content, construct and face validity. The analysis of
the elaborated sources showed us the meaning of these types. Content validity is seen as the
degree of “how the test assesses the course content and outcomes using formats familiar to the
students” [11, p. 22]. And the next one, construct validity shows correspondence “between the
underlying theories and methodology of language learning and the type of assessment” [11, p.
22]. As we found out from the reviewed literature, the latter, face validity, explains how well
“the test looks as though it measures what it is supposed to measure” [11, p. 22]. Further
development of the concept of assessment distinguishes assessment as learning, which was
defined as “a subset of assessment for learning” [15, p. 10]. “Assessment as learning encourages
students to monitor and exert self-regulation over their thinking processes and stresses the
importance of fostering students’ capacity overtime to be their own assessors. Students take a
proactive role in their learning, use assessment information to self-assess and self-monitor their
learning progress, reflect on their learning, and make adjustments in their thinking so as to
achieve deeper understanding and to advance their learning” [15, p. 10]. The learner is thus seen
as the link between assessment and learning. We agree with the experts who consider selfassessment as a valuable approach in the context of assessment for learning. It motivates the
students’ learning and reflection on the language learning, promotes critical thinking, develops
students’ learning autonomy, fosters commitment in learning the English language [18].
Conclusions. Assessment in teaching EFL is an important aspect of pedagogy. To find
the best ways in order to assess progress in the training course of EFL and to understand how
good the program is, the reliable assessment presents a key issue for present-day methodology
worldwide. Considering the experience and practice, ideas introduced by the educational centers
and individual experts could enrich the knowledge of the teaching staff involved at various levels
of education in their search of effective ways, ensure the quality of education, providing them
with the most modern technologies and methods of assessment.
Prospects for further research. As the current situation in the world practice suggests,
the new conditions of distant (on-line) learning will remain relevant, and thus a reflection of the
published materials on the assessment under conditions of distance education will be of value.
Thus, investigation, analysis, and application of suitable assessment modes for the specific
teaching conditions and the requested courses of teaching English as a foreign language require
further attention and represent a goal for prospective research.
References:
1.Areiza H. The Role of Systematic Formative Assessment on Students’ Views of Their
Learning. // Australian Journal of Education. – 2013. – Vol.15. – P. 1657-1790.
2.Brookhart S.M. The Use of Teacher Judgment for Summative Assessment in the USA.
// Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. – 2013. – V.20. – P. 69-90.
3.Brown H.D. Lang. assessment, principles and class Pr. – NY: Pearson, 2010. – 340 p.
4.Cheng L., Fox J. Assessment in the Language Classroom. – L: Macmillan Ed, 2017.
5.CohenA.D. Assessing Lang. Ability in the Class.–Heinle & Heinle Publ., Boston, 1994.
6.Coombe C. An A to Z of 2nd language assessment. – London: British Council, 2018.
199

7.Frey B., et al. Defining authentic classroom assessment//Practical Assessment,
Research and Evaluation. – 2012. – S.l. – Vol. 17(2). – P. 1-18.
8.Giraldo F. Language Assessment Literacy: Implications for Language Teachers.
PROFILE: Issues in Teachers’ Professional Development. – 2018. – V. 20. – P. 179-195.
9.Gultom E. Assessment and evaluation in EFL teaching and learning // Proceedings of
the Fourth Int. Seminar on English Language and Teaching (ISELT-4). –
https://cutt.ly/QYqIVsW
10.Hakuta K., Jacks L. Guidelines for the assessment.– Princeton: ETS, 2009.
11.Hubley N. Introduction to issues in language assessment and terminology. In: Coombe
C. et al. A practical guide to assessing English language learners. –University of Michigan, 2007.
– P. 13-30.
12.Ketabi S., Ketabi S.Classroom and Formative Assessment in Second/Foreign Lang.
Teaching and Learning. //Theory and Pr. in Lang. Studies. – 2014. – V.4. – P. 435-440.
13.Kunnan A. Test fairness. In: European language testing in a global context:
Proceedings of the ALTE Barcelona Conf. – Cambridge: CUP, 2004. – P.27-48.
14.Laborda G.J., et al. Guest Editorial: Technology Supported Assessment in Formal and
Informal Learning. // Journal of Educational Technology & Society. – 2015. – V.18. – P. 1-2.
15.Lee I. Classroom writing assessment and feedback in L2 school context. – Singapore:
Springer, 2017.
16.McCray G., Brunfaut T. Investigating the construct measured by banked gap-fill
items: evidence from eye-tracking //Language Testing. – 2016. – V. 35 (1). – P. 51-73
17.Meidasari V.E. The assessment and evaluation in teaching English as a foreign
language.// Indonesian EFL Journal. – 2015. – Vol. 1(2). – P. 224-231.
18.Mohd Hafizuddin Mohamed Jamrus, Abu Bakar Razali. Using Self-Assessment as a
Tool for English Language Learning // English Language Teaching. – 2019. – Vol. 12, No. 1. –
P.64-73.
19.Özdemir-Yilmazer M., Özkan Y. Classroom Assessment Practices of English
Language Instructors// Journal of Language & Linguistics Studies. – 2017. – V.13. – P. 324345.
20.Richards J.C., Schmidt R. Longman dictionary of Language Teaching and Applied
Linguistics. – Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge, 2013. – 644 p.
21.Saragih F.H.Testing and assessment in EL instr.//BAHAS–2016. – V.27(1) – P.74-79.
22.Sardareh S.A., et al. ESL Teachers’ Questioning Technique in an Assessment for
Learning Context: Promising or Problematic? // Int. Ed. Studies. – 2014. – Vol. 7. – P. 161-174.
23.Siegler R.S., et al. Formative assessment /Australian J. of Ed. – 2011.- V.55 (3). – P.
171-197.
24.Tahereen T. Testing Based Language Teaching in Bangladesh: Does It Promote or
Impede Learning? // TESOL International Journal. – 2014. – V. 9. – P. 148-178.
25.Toffoli S.F.L. et al. Assessment with construct-response items: validity, reliability,
comparability, and fairness//Educação e Pesquisa. São Paulo.– 2016. – Vol. 42 (2). – P. 343-358.
26.Torres J.O. Positive Impact of Utilizing More Formative Assessment over Summative
Assessment in the EFL/ESL Classroom. //Open J. of Mod. Linguistics. – 2019. – V. 9. – P.1-11.

200

Kryvolapova O.
National technical university “Kharkiv polytechnic institute”
Kharkiv, Ukraine
e-mail: e.krivolapova63@gmail.com
PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE INCREASE IN
MOTIVATION WHEN LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE
The methodology of teaching Ukrainian as a foreign language (UFL) is constantly
evolving with an eye on the demands of today. The process of globalization in the field of higher
education, along with others, puts an emphasis on the problem of motivation in the study of
foreign languages, including UFL. Teaching a foreign language should bring a specific
linguistic, communicative, and socio-cultural effect, motivating to achieve the set goals.
Mastering a foreign language is considered as the acquisition of communicative
competence on the basis of the formed linguistic competence. But the acquisition of
communicative competence can be hindered by psychological barriers. Such obstacles are
caused by objective social reasons and reflect the already existing system of social relations. In
the psychological literature, motivation is understood as “the process of intervention or the
internal state of the organism, prompting or leading it to action” [1, 464].
In connection with the above, we formulate the goal of this work: to reveal the role of
psychological factors that enhance motivation when teaching international students the
Ukrainian language. Motivation is one of the main reasons that stimulate students to study, to
achieve their goals. Motivation (from Lat. moveo – I move) is an incentive reason for a person’s
actions and deeds [3, 450]. The urgency of this problem is emphasized by many researchers,
such as L. Vygotsky, A. Leontiev, I. Zimniaya, A. Markova, Z. Nikitenko, L. Vokhmina,
E. Nechaev, and others. Motivation is also a means of active interaction between the teacher and
students. For motivation, it is very important to form learners’ positive emotions for the activity
and to promote readiness of the trainees to perform an action both at present and in the future.
At present, a number of research studies, related to the influence of emotional factors
when foreign language acquisition, are very popular among linguists.
Psychologists say that emotional perception of texts and educational material in general
helps students learn a foreign language better and faster. It is very important that the content of
the training is able to evoke emotions and interest, to teach to experience and emotionally
perceive the curriculum. It is necessary to ensure that students express their opinion, try to
understand someone else’s point of view, show a tolerant attitude towards other culture.
The relevance of psychological factors is noted by many experts since the study of a
foreign language is a very difficult task. Therefore, language teaching should be built with an eye
on the students’ individual personalities: their goals, the availability of learning abilities, their
preferences, and life experience.
The main form of student activity is study. It takes place in a team. And here a very
important factor is the group membership, because the group members always have an impact on
the personality. Relationships among classmates play an important role in study groups. It so
happens that conflict situations arise: the interests of candidates for leadership collide; there may
be misunderstandings in matters of religion, etc. As the teacher gets to know the group, he/she
can assess the nature of the relationship among students and try to avoid the unwanted
difficulties.
Recently, there has been a tendency to increase the study groups up to 15 people. Of
course, in such conditions, conflict situations and tension in relationships are possible, which
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may lead to dissatisfaction with the learning outcomes. In addition, the intensity of the
presentation of the material is very high, and the students, not having time to master the
grammar, begin to lose interest in the subject and stop attending classes. And here, in order to
return the students’ interest in the language, extracurricular activities come to the aid of teachers
(excursions, faculty events). For many years, the International Education Faculty of NTU
“KhPI” has been holding a New Year’s lesson, a regional cultural event “Spring and
Geography”, where international students make presentations about their countries. The Student
Scientific Conference and the final concert “Farewell, the beloved Faculty!” are of much interest.
All these allow students to communicate, improve their foreign language skills, and, most
importantly, increase their interest, and, therefore, motivation for learning a foreign language.
In UFL teaching, there is a positive motivation for success. With such motivation, the
students’ actions are aimed at achieving constructive, positive results. The fascination of the
educational process, novelty, creativity arise interest among students. The task of the teacher is
to increase the motivation in mastering the language, to make sure that the interest in it is
constant and stable. Success is a concomitant factor of interest. The practice shows that success
in mastering oral and written speech stimulates international students to new achievements.
However, the content of training is not always filled with interesting texts, exciting
assignments, and exercises that can cause students to have a positive attitude towards a foreign
language and create motivation. Psychologists argue that only learning which has a personal
meaning for the student can motivate and stimulate his/her desire to study the subject. And the
discrepancy between the content of teaching and the intellectual potential that students have in
their native language leads to a decrease in internal motivation to learn a foreign language, which
ultimately affects not only the effectiveness of the educational process, but also the emotional
perception of other language and other culture [4, с. 33].
Very often, when learning the Ukrainian language, international students have
psychological barriers, such as lack of self-confidence, low self-esteem, inability to speak a
foreign language; some of the students do not even know if they will need this language in
future, because part of them may continue study at NTU “KhPI” or other universities of Ukraine
in English. Therefore, it is important not only to understand, but also to realize the importance of
knowing the language for oneself. It is necessary to ask the question why I am studying the
language: to communicate with friends from other countries, to read and translate unadapted
literature, to watch films in the original, or to get a prestigious job.
Psychologists V. Rotenberg and S. Bondarenko analyzed the factors that contribute to
maintaining students’ interest in the learning process. We consider some of them.
1. The study should be varied. Monotonous learning quickly causes boredom.
2. To maintain interest in the language being studied, it is necessary to talk about its
importance.
3. Learning should be difficult, but feasible. Too easy or too difficult material is not
usually interesting.
4. There should be a mandatory assessment of work results. The more often even small
achievements are noticed and approved, the more interesting it is to work. The teacher’s praise
gives a confidence in one’s abilities and a desire to achieve more.
5. The imagery of the teaching material and the emotionality of the teacher affect the
students and their attitude to the subject. The teacher must be genuinely passionate about his/her
work; students see and feel it, and their motivation to learn the language grows significantly [2].
Thus, one of the most effective ways to increase motivation is to create conditions in
which international students can apply their knowledge of a foreign language (Ukrainian) in
practice, so that they are focused on specific areas of its application. When teaching, it is
necessary to take into account the interests of students and their psychological characteristics. In
the content of training, it is necessary to select the means and forms to meet the learners’
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linguistic needs. Perhaps in this case, there will be fewer students who study a foreign language
“just for the sake of a diploma”.
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FORMING STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARNING ENGLISH
AS A FOREIGN LANGUAGE
It is clear that the first problem faced by any person learning a foreign language is the socalled "language barrier". In a nowadays world, where you can use a variety of gadgets and
applications to translate individual words and phrases, this problem is more psychological than
linguistic. Experts provide a lot of advice and techniques on how to overcome the language
barrier in communication, mostly reduced to recommendations to use a foreign language in
practice as often as possible. But quite often, when trying to speak a foreign language, especially
with native speakers, students fail due to incorrect word usage or misunderstanding of certain
grammatical constructions, which leads to feelings of embarrassment, frustration, and sometimes
fear of making mistakes, and therefore acts as a serious demotivating factor in learning. foreign
languages.
Teaching English as a second language is one of the most rewarding careers you could
have. It’s an opportunity to exercise your teaching skills, immerse yourself in an exciting culture,
meet new people from all over the world, and travel to countries you’ve never visited [2]. As
with any teaching job, teaching English as a second language is not without its challenges. Here
are a few to be expected. Lack of resources: depending on where you teach abroad, you may end
up in a classroom with little to no supplies. You might have to create your own using recyclable
materials. Limited Support: teaching a room full of strangers a new and foreign language can be
difficult. Your family and friends might be miles away, and the majority of the staff might speak
a different first language. It’s important when teaching abroad not to let distance or lack of
support get you down. Language Barrier: Moving abroad to teach might require you to learn a
new language. In the beginning, you might find it difficult to communicate with people during
your day-to-day. It’s important to remember that your students feel the same frustration when
trying to learn English [1].
For instance, while teaching new vocabulary can be fun for both student and teacher,
grammar can be a problem even for people whose mother tongue is English, so imagine teaching
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it to someone who doesn’t speak English very well. Perfecting grammar in conversation and
written form takes practice, and can be difficult to master. So, keeping people engaged in class is
a challenge. Bearing in mind the vast differences in structure from language to language, having
a personalized approach with each learner can be laborious [1].
It’s probably the hardest part of learning English when students should be extra motivated
and encouraged. It’s also important to plan grammar lessons far in advance so you can map out
the class with a structured approach. Unlike vocabulary lessons, which can be a bit more
flexible, teaching grammar requires solid organization and discipline. For adult learners, use
deductive teaching methods to help them learn from the bottom up using a series of exercises.
Many adult learners do better this way, but it’s also a good idea to experiment with inductive
methods to see which ones work best with your class [1].
Teaching English in non-philological higher educational institutions of Ukraine after the
adoption in 2005 of the Standard English Language Program for Professional Communication is
clearly focused on the formation of students' professional language competencies, which are
considered the key to their fruitful work in cultural diversity [3]. The English for Professional
Communication program shifts the emphasis from language proficiency as a set of individual
elements to the concept of language as an integrated system of skills and knowledge. This view
reflects a change in pedagogical philosophy, where language learning is seen as the
diversification of language education. Thus, language learning acts as the acquisition of
knowledge and integrated speech skills in their interaction, as required by life situations.
The defining criteria of education within the Bologna process are the quality of training;
building trust between education actors; compliance with the European labor market; mobility;
compatibility of qualifications, strengthening the competitiveness of the European education
system, and the European Credit Transfer System of Education (ECTS) is a tool to improve the
quality of higher education: it affects the goals, content, methods, forms, means and subjects of
the educational process.
The formation of motivation in students of technical free economic zones is one of the
main tasks of the educational process, in which the student should become an active participant,
not a passive object. Qualitative foreign language training of students of technical specialties is
possible under the condition of application of new teaching methods: cognitively oriented
technologies (dialogical teaching methods, seminars-discussions, problem-based learning,
cognitive maps, instrumental-logical trainings, etc.); activity-oriented technologies (project
method, contextual learning, organizational-activity games, complex tasks, simulation-game
modeling of social processes, etc.); personality-oriented technologies (interactive and simulation
games, development trainings, etc.) [4]. Introduction of innovative approaches to teaching
English with the use of multimedia teaching aids allows students to increase motivation to learn
foreign languages; gain access to new, alternative sources of information; to develop
independent mental activity; to improve creative self-realization; to form communication skills,
intercultural and professional competence.
Thus, forming the motivation for learning English as a foreign language enables students
to master the basic grammar and vocabulary knowledge, as well as makes it possible for them to
communicate with their peers abroad which improves the students’ educational mobility and
facilitates the international integration of studies and technology.
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IMPORTANCE OF STUDYING OF ENGLISH PROFESSIONAL VOCABULARY
AS THE BASIS OF QUALIFIED SPEECH OF FUTURE FITNESS COACHES

Abstract. Theses consider the topical issue of importance of studying of English
professional vocabulary as the basis of qualified speech of future fitness coaches.
Formulation of the problem. It is known that the basis of professional communication
in the fitness industry is not only Ukrainian but also special English terminology. Experience
shows that not all future sports professionals, especially future fitness coaches, are well versed in
special English terminology, which significantly reduces the effectiveness of their training and
further professional development, as the labor market is now growing professional interest in
professionals who speak English. Thus, there is a problem of mastering fitness terminology by
future fitness coaches.
Analysis of recent research and publications. In recent years, a significant number of
scholars have studied the peculiarities of the term formation of English vocabulary in various
fields of professional activity. However, the question of the peculiarities of the formation of
English professional vocabulary of future fitness coaches, as the basis of their professional and
qualified speech, was ignored.
The main material. In accordance with the needs of the state in solving a range of socioeconomic and cultural-educational tasks, there are new requirements for the education of future
professionals in the fitness industry [4]. The concept of higher education is based on the
principles of conformity of education to the needs of the individual, society and the state, is
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determined by the formation of professional qualities of future fitness coaches, among which the
possession of speech knowledge and skills occupies a special place.
This issue is especially relevant now, when the number of hours of professional
disciplines in higher educational institutions of sports is significantly reduced, and the intensity
of training increases, which complicates the professional understanding of the essence.
This problem becomes most relevant in the process of education and special training of
future fitness coaches. To ensure professional communication in English, it is necessary to use
various sets of exercises in English classes, which allow not only to get acquainted with the
vocabulary of the future profession, but also to independently construct dialogues based on the
given samples, model various industrial and professional situations [1].
In the fitness field, terminology plays a very important role, because it is the basis for
mutual understanding of fitness professionals in the process of specially organized educational
and sports activities. Terminology in fitness has certain features, because it is based on a number
of related fields of athlete science (anatomy, physiology, hygiene, biomechanics, sports
medicine, sports metrology, biochemistry, theory and methods of physical education, pedagogy,
psychology and various sports).
In this context, the training of future fitness coaches in the field of their professional
vocabulary as a basis for the formation of their qualified speech is of great importance in the
system of higher education [2].
It is known that terminology is a set of terms of a certain field of production, activity,
knowledge, which is a special sector most accessible to conscious regulation. At the same time, a
term is a word or phrase that means a specific concept in a particular field of human activity. The
term must comply with the internal language laws, be semantically transparent (understandable),
as fully as possible correlated with the denoted concept, be concise, stylistically neutral,
unambiguous [3].
In the method of teaching English sports terminology, an important place also belongs to
the teaching of professional fitness literature. Being a kind of process of language
communication, reading involves both the perception of the text and its reflection, and this is
directly related to working with fitness terminology.
The importance of professional speech of future fitness coaches is difficult to
overestimate. It is a necessary condition for successful professional activity, professional
development, exchange of experience.
Teaching and learning terminological concepts traditionally take place in the process of
lectures, seminars and laboratory classes in teaching a series of special subjects in the curriculum
of future fitness coaches.
Thus, we can state two problems in the terminological training of future fitness coaches:
incomplete formation of the terminological base and low efficiency of traditional approaches to
the professional fitness terminological training of future fitness coaches.
Conclusion. Thus, the primary task for modern pedagogical science is to improve the
educational material base and development of modern educational technologies and methods of
teaching and learning English professional vocabulary as the basis of qualified speech of future
fitness coaches as the basis of their professional speech.
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