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Бережна Людмила 

Маріупольський державний університет 

 

МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗНОСТИ 

 

Целью нашего исследования является анализ метафоры как средства 

создания образности в художественном произведении. Она и определила 

следующую задачу: выявить и проанализировать разновидности метафор в 

тексте. Предметом исследования являются различные виды метафор. Объектом 

данного исследования послужил роман Бернхарда Шлинка «Чтец». 

Для воссоздания художественной картины изображаемых событий и жизни 

людей, появившихся на свет во время войны или в первые послевоенные годы, 

Б. Шлинк использует различные средства создания образности. В 

лингвистической науке такие термины как троп, средства создания образности, 

средства оформления эстетической информации употребляются как 

синонимы [1, с. 514]. 

В романе используются различные виды метафоры: 

1. Резкая метафора, которая представляет собой метафору, сводящую 

далеко стоящие друг от друга понятия (Verabredung mit der Vergangenheit; 

Todesmarsch; Todesgalopp). 

2. Стёртая метафора есть общепринятая метафора, фигуральный 

характер которой уже не ощущается (Generationder Täter, Zu- und Wegseher, 

Tolerierer und Akzeptierer). 

3. Метафора-формула, которая характеризуется стереотипностью и 

иногда невозможностью преобразования в нефигуральную конструкцию 

(feierlicheWächter der guten Ordnung; Herz brechen). 

4. Развёрнутая метафора, которая последовательно осуществляется на 

протяжении большого фрагмента сообщения или всего сообщения в целом. 

Например,  Sie tut alles mit demselben harten Gesicht, mit kalten Augen und 

schmalem Mund, und die Häftlinge ducken sich, beugen sich über die Arbeit, drücken 
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sich an die Wand, in die Wand, wollen in der Wand verschwinden [5, с. 61]. 

5. Реализованная метафора предполагает оперирование метафорическим 

выражением без учёта его фигурального характера, то есть так, как если бы 

метафора имела прямое значение. Результат реализации метафоры часто бывает 

комическим [4, с. 219]. Приведем пример: Es ärgerte mich, wie wenn mir 

Freundinnen gelegentlich sagten, ich sei nicht spontan genug, funktioniere zu sehr 

über den Kopf statt über den Bauch [5, с. 82].  

6. Прозопопея (олицетворение). Активное использование персонификации 

обусловливается её «социальной релевантностью и продуктивной экспликацией 

в реальной коммуникации» [3, с. 66].  Пример такого вида метафоры:  Ich 

dachte, wenn es sich noch schwerer und breiter machen würde, müssten 

dieangrenzenden Häuser zur Seite rücken und Platz machen [5, с. 2].  

Таким образом, мы согласны с тем что «метафора помогает вскрыть, 

обнажить внутреннюю природу какого-либо явления, предмета или аспекта 

бытия, зачастую являясь выражением индивидуально-авторского видения 

мира» [4, с. 225]. 

Следует заметить, что существует необходимость дальнейшего анализа 

функционирования метафор в произведениях, в частности, немецких писателей, 

поскольку это способствует к более глубокому и полному пониманию 

авторского замысла. 
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Бичок Алла 

Тернопільський національний економічний університет 

 

СПІЛКУВАННЯ ЯК ДІАЛОГ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Важливого значення в освітньому просторі при вивченні іноземної мови 

надається розумінню спілкування як діалогу, його незаперечної цінності для 

особистісного буття, досягнення життєвого змісту. Дослідники стверджують 

«діалогічну» природу людини, розвиток якої можливий лише у спілкуванні при 

взаємодії людини з людиною. Вчені розуміють під діалогом не лише 

універсальне спілкування, а й принцип людського існування. Діалог пропонує 

розглянути унікальність кожного індивіда та їх рівність один щодо іншого; 

відмінність та оригінальність точок зору кожного; орієнтацію мовця на 

розуміння й активну інтерпретацію його точки зору співрозмовником; 

очікування відповіді та взаємодоповнюваність позицій учасників спілкування. 

Таким чином, діалог – це специфічна форма ставлення людини до світу як 

спосіб світорозуміння та світосприйняття, в якому має місце прагнення до 

пізнання іншої людини, до самопізнання. Як відомо, діалогічність природно 

притаманна людині на всіх етапах її еволюції. «Жити, – як вважає М. Бахтін, – 

значить брати участь в діалозі: запитувати, розуміти, відповідати, 

погоджуватися, заперечувати. У діалозі людина бере участь сама і всім своїм 

життям, вкладаючи себе в слово. Кожна душа і кожне життя вливається у 

незавершений діалог» [1]. Вважають, що діалог є єдиним засобом пізнання 
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світу, він спрямований не лише на пошук істини, але й носить всезагальний 

характер. 

Отже, в якій би формі не здійснювалося спілкування, його метою є 

досягнення консенсусу при збереженні власної думки кожного мовця. 

Спілкування – це не лише духовний, а й матеріальний, соціально-реальний 

процес, в якому відбувається обмін діяльністю, досвідом та навичками, а також 

результатами цієї діяльності. 

У зв’язку з сучасною соціально-економічною ситуацією метою вищої 

освіти є «виховання професіоналів», здатних діяти у динамічній діловій 

ситуації, що є готовими до професійного росту в умовах інформатизації 

суспільства і розвитку нових наукових технологій, а також «здатності» 

адекватно відображати реальність, формувати та висловлювати власне 

ставлення до явищ, зважаючи на внутрішні моральні регулятори. Теперішні 

зміни призводять до розширення контактів в економічній, суспільній, 

соціальній та культурній сферах між народами/між державами. Прагнення 

увійти в ділові культурні відносини з іншими формують замовлення 

суспільства на підготовку фахівців міжнародного бізнесу та менеджменту 

високої кваліфікації, які володіють іноземними мовами, вміють спілкуватися з 

представниками інших культур. Наша держава потребує фахівців, 

компетентних на міжнародному ринку праці та послуг. 

Зазначимо, що при вивченні будь-якої теми потрібно акцентувати увагу не 

на фактичній стороні та об’єктивному знанні, а на суб’єктивному 

особистісному змісті – на людських вимірах матеріалу, що вивчається 

студентами. Таке пізнання – це є завжди пізнання самого себе, відкриття світу в 

собі та через себе. Важливими темами у спілкуванні є «Ділова зустріч», 

«Ведення переговорів», «Як отримати роботу», «Як написати резюме». 

Тематична організація навчання іноземній мові сприяє гармонійному навчанню 

у вищому навчальному закладі загалом, укріпленню міжпредметних зв’язків. У 

центрі розуміння є цілісний процес становлення професіонала, формування 
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професійної компетентності та комунікативної компетентності як важливої її 

складової. 

Потрібно вказати на те, що завданням викладача є не лише розвиток 

знання, а й методи його пізнання. Він завжди продумує такі види діяльності, за 

допомогою яких здійснюється активне ставлення студентів до оточуючого 

світу. До них можна віднести, перш за все, комунікативні творчі вправи – 

рольові ігри, групові дискусії, міжособистісні діалоги, які є способами 

активізації діяльності студентів та формування комунікативної компетентності. 

Комунікативні вправи сприяють виробленню навичок діалогічного мовлення 

(стимулювання, спрямування та регулювання поведінки співрозмовника, 

спонукання його до мовленнєвих та немовленнєвих дій, відстоювання своїх 

умінь, переконання співрозмовника у своїй правоті).  

Таким чином, можна зазначити, що вищеназвані вправи становлять базу 

компетенції професійного спілкування, що є одним із головних завдань 

підготовки майбутнього фахівця. Роль і значення рольової гри є незаперечно 

важливими, оскільки вона є найбільш точною моделлю спілкування, тому що 

саме тут поєднується мовленнєва та немовленнєва поведінка партнерів. За 

допомогою гри мовець навчається щось запитати, сказати, переконати та ін. 

Рольова гра пропонує підсилення особистої приналежності до всього, що 

відбувається на заняттях; вона сприяє формуванню навчальної співпраці та 

партнерства, а також навичок взаємодії із врахуванням реакції та допомоги 

один одному. 

Таким чином, у тезах розглянуто спілкування як діалог – важливий аспект 

міжкультурної комунікації; досліджено діалог як специфічну форму ставлення 

людини до світу та до інших людей; розглянуто значення тематичної 

організації навчання іноземній мові; виокремлено особливість використання 

рольової гри на заняттях. Перспективами подальшого дослідження є практична 

система, що сприятиме формуванню навичок діалогічного мовлення. 
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LERNERAKTIVIERUNG DURCH DEN EINSATZ DIGITALER MEDIEN 

 

Einen Impuls für diesen Beitrag gab die Teilnahme am vom Goethe-Institut 

organisierten Seminar „Hochschuldidaktik“. Einer der Seminarinhalte wurde dem 

Einsatz digitaler Medien im DaF-Unterricht an Hochschulen gewidmet.  

Das Wort „Medium“ hat sich für alles eingebürgert, das im 

Fremdsprachenunterricht die Arbeit der Lehrkraft und das Lernen der Schüler zu 

unterstützen und zu fördern vermag. Medien lassen sich drei Kategorien zuordnen: 

(1) Herkömmliche (nicht technische) Medien sind traditionelle Unterrichtsmittel. 

Hierzu gehören Lehrwerke, Grammatiken, Lese- und Arbeitsbücher, Lektüren, 

Landkarten, Schautafel, Realien und Bilder. (2) Moderne Medien werden alle 

unterrichtlichen Mittel genannt, die herkömmliche Instruktionshilfen auf 

technischer Grundlage weiterentwickelt haben, z.B. der Overheadprojektor anstelle 

der Tafel, das Tonband mit authentischen Tonaufnahmen anstelle der Stimme des 

Lehrers, Filme zur Veranschaulichung verbaler und nonverbaler sowie 

paralinguistischer Erscheinungen und landeskundlicher Information. (3) Neue oder 

digitale Medien kennzeichnen technologische Errungenschaften der 

Telekommunikation, die einen schnellen Zugriff auf unterschiedliche 

Informationsquellen ermöglichen und die ein interaktives Lernen begünstigen. 

Hierzu zählen E-Mail, das Internet, das computergestützte Lernen und die CD-ROM 

[1, S. 396]. 
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Unser Leben wird zunehmend durch eine Vielzahl von elektronischen Medien 

bestimmt. Sie verändern unseren Alltag und unser Kommunikationsverhalten. Doch 

wie können diese Technologien auch im Fremdsprachenunterricht didaktisch sinnvoll 

eingesetzt werden? Welches Potenzial haben digitale Medien für ein effizientes 

Lehren und Lernen einer Fremdsprache? 

Medien – wie auch neue Medien – nehmen ihren durchaus nutzbringenden 

Platz in unserer heutigen Gesellschaft ein. Sinnvoll eingesetzt und maßvoll genutzt, 

können sie Lernprozesse unterstützen. 

Dank dem Medienansatz kann der Unterrichtsprozess optimiert, die 

Verwendung der Muttersprache reduziert oder gar vermieden, neue Lernimpulse 

gegeben werden, indem die Aufmerksamkeit der Lernenden geweckt und die 

Motivation zum Lernen aufrechtgehalten und gestärkt werden. Das wichtigste 

didaktisch-methodische Prinzip der Handlungsorientierung, für dessen Umsetzung 

eine hohe Motivation der Lernenden und vielfältige Aktivitäten, unterschiedliche 

Aufgaben und Vorgehensweisen eine Voraussetzung darstellen, ist ohne einen 

gezielten Medieneinsatz nicht umsetzbar.  

Im Rahmen des Seminars «Hochschuldidaktik» (Goethe-Institut, Oktober 

2014) wurde eine eigene Unterrichtseinheit erstellt, wobei digitale Medien 

eingesetzt werden sollten. Zur Erweiterung des methodischen Repertoires standen 

verschiedene Websites zur Verfügung, mit deren Hilfe jede Seminargruppe eine 

Unterrichtseinheit entwickelt und dann präsentiert hat. Zu Einsatzmöglichkeiten im 

Fremdsprachenunterricht zählten insbesondere die folgenden technischen Hilfsmittel 

(Webseiten): http/www.wordle.net (Wortwolke erstellen), http/yourpart.eu 

(Gemeinsam schreiben (Etherpad)),  http/spicynodes.org (Mindmap erstellen),  

http/audioboom.com (Audioblog). 

Die Unterrichteinheit wurde dem Thema "Deutsche Städte und ihre 

Sehenswürdigkeiten" gewidmet. Als Zielgruppe wurden Studierende des 2. 

Studienjahres Fachrichtung Soziologie, Politologie, Wirtschaftswissenschaft 

gewählt. Das Lernziel bestand in der Entwicklung der handlungsorientierten 

kommunikativen Kompetenz zum angegebenen Thema. 
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Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen zwei deutsche Städte: München und 

Berlin. Zuerst werden Informationen zu den beiden Städten als Wortwolke (von der 

Lehrkraft vorbereitet) präsentiert. Studierende suchen nach Stichwörtern 

(Geschichte, Sehenswürdigkeiten u.a.), die die jeweilige Stadt charakterisieren. Auf 

solche Weise werden Vorkenntnisse aktiviert. Die Gruppe bekommt Zugang zum 

Programm Etherpad, wo jeder sich eine eigene Farbe auswählt und unterscheidet 

sich von den anderen durch die Farbenschrift. Das Programm bietet der ganzen 

Gruppe die Möglichkeit an, gleichzietig mitzuschreiben und die Antworten der 

Mitstudierenden mitzulesen und sogar zu korrigieren. Mit Hilfe von dieser Webseite 

erstellen Studierende Einträge für die Wiki (Wikipedia), indem sie Informationen zu 

den Städten, ihrer Geschichte und ihren Sehenswürdigkeiten zusammenstellen. 

Die nächste Etappe besteht in der Einteilung der Studierenden in Grupen. Jede 

Gruppe bekommt die Aufgabe, einen Stadtrundgang durch eine der deutschen 

Städte zu organisieren und die Stadtführung im Audio-blog (http/audioboom.com) 

aufzunehmen.  Die Mitstudierenden haben die Möglichkeit, sich alle Vorträge 

anzuhören und in demselben Blog mündlich zu kommentieren. Die Studierenden 

können im Programm Audioboom nicht nur ihre Vorträge, sondern auch Fotos von 

den ausgewählten Städten hoch- und herunterladen. Außerdem ist dieses Programm 

als praxisorientierte Übung für zukünftige Dolmetscher ein sehr nützliches 

Hilfsmittel. 

Nachdem die entwickelte Unterrichtseinheit im Unterricht erfolgreich eingesetzt 

worden war, konnte man endlich analysieren, was für einen Beitrag neue Medien zur 

Entwicklung der kommunikativen, der interkulturellen und der methodischen 

Kompetenz leisten können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Einsatz 

von den vier erwähnten Webprogrammen besonders wirkungsvoll und motivierend 

erwies. Das Lernen  brachte viel Spaß, nervte nicht, bereicherte und machte 

schmerzlos kompetent. Auf solche Weise beobachten wir, dass die Erfahrungen und 

Ideen der Lerngruppe im Vordergrund der gemeinsamen Arbeitsprozesse stehen, 

was von dem lernorientierten Ansatz im Fremdsprachenunterricht zeugt. 
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Der Einsatz digitaler Medien nicht nur motiviert und steigert die 

Medienkompetenz der Studierenden, sondern auch führt zu stärkerer Kooperation 

untereinander (Partner- und Gruppenarbeit), zu einer besseren Selbstorganisation 

des Lernens sowie einer tieferen Verarbeitung von Informationen. 

Fremdsprachenunterricht mit digitalen Medien bringt Zusammenhänge ganz 

nah, simuliert und visualisiert, als wäre es echt, vermittelt Komplexes ganz einfach. 

E-Bildung ist schnell, Lernen wird schneller, macht schnell kompetent. Das Lernen 

stützt nachhaltig das soziale Leben, entwickelt Gruppen der Gesellschaft, es ist 

Schlüssel für nationalen Erfolg geworden und bewirkt wirtschaftliches (Über)Leben 

[2]. 

Mit neuen Medien brauchen Sprachen nicht mehr für irgendeinen Zeitpunkt 

später im Leben gelernt werden, weil weltweit Kommunikationspartner zur 

Verfügung stehen, die sich real und konkret in das Lerngeschehen einbringen 

können. Schließlich eröffnen neue Medien durch ihre weite Verbreitung, ihre 

Popularität und ihre einfache Handhabung einen unproblematischen Zugang zum 

selbstständigen Lernen. 
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О ДИСКУРСИВНЫХ ЧАСТИЦАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

В связи с развитием антропоцентрического подхода в языкознании в 

центр внимания лингвистов попали новые аспекты функционирования 

языковых единиц и структур. В русле данного подхода сформировались 

ведущие направления современной лингвистики, среди которых важное место 

занимает дискурсивный анализ. В языкознании наших дней термин «дискурс» 

стал одним из наиболее употребительных. Введение в обиход языковедов этого 

слова является не просто данью моде, оно знаменует собой новый взгляд на 

языковые единицы и явления [2, с. 116].  

В свете дискурсивного подхода в поле зрения исследователей попадают 

аспекты и единицы, которые ранее оставались в тени. Рассмотрение продукта 

вербальной деятельности как процесса, протекающего в определенных 

временных и пространственных координатах, позволило заметить своеобразие 

некоторых языковых единиц, функционирующих в тех или иных ситуациях 

общения. Стало очевидным, что для того, чтобы охватить все семантическое 

богатство каждого отдельного слова, весь спектр его функций и чтобы понять 

сложные синтагматические и парадигматические отношения лексических 

единиц, необходимо изучать и описывать слова на основе анализа конкретных 

дискурсов. 

Генетически «исходным» типом дискурса, по словам В.И. Карасика, 

является повседневное общение: «Личностно-ориентированный дискурс 

проявляется в двух основных сферах общения — бытовой и бытийной, при 

этом бытовое (обиходное) общение представляет собой генетически исходный 

тип дискурса, а бытийное общение выражается в виде художественного, 

философского, мифологического диалога» [3, с. 239].  
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Для обиходного дискурса большое значение имеют функциональные 

слова, они являются одним из показателей его своеобразия. При этом 

необходимо учитывать обстоятельство, отмеченное некоторыми лингвистами,  

среди функциональных слов отчетливо видны две группы, к первой относятся 

слова, «обслуживающие» уровень предложения, - артикль, предлоги, союзы, ко 

второй группе относятся слова, обслуживающие дискурсивный уровень, это 

частицы и междометия [1, с. 3]. А. Буркардт подразделяет функциональные 

слова на грамматические и коммуникативные [5, с. 131].  

Обиходный дискурс представляет собой спонтанное общение, в ходе 

которого не придается значения формальной стороне, поэтому он изобилует 

незавершенными фразами, отдельными словами. В связи с этим необходимы 

служебные средства, позволяющие упорядочить нагромождение единиц речи. 

Данный тип дискурса является непубличной коммуникацией, в которой важное 

место занимают эмоциональность и модальность, для их передачи также 

необходимы определенные языковые средства [1, с. 5]. 

Значимость служебных слов для повседневного общения и недостаточное 

описание их коммуникативных функций обусловили актуальность нашего 

исследования. 

Объектом исследования является немецкоязычный обиходный дискурс. 

Предмет исследования –  частицы как служебные слова, выполняющие 

прагматические функции (структурирование интеракции, ее модальное и 

эмоциональное оформление и т.д.). 

Для частиц немецкого языка выполнение прагматических функций 

является категориальным признаком, поэтому их можно рассматривать в 

качестве служебных слов с первичными прагматическими функциями при 

построении дискурса.  

Несмотря на то, что в настоящее время наличие класса частиц уже не 

оспаривается большинством лингвистов, как в германистике, так и в русистике 

до сих пор отсутствует единое, общепринятое определение лингвистического 

статуса частиц вообще как особой разновидности служебных слов и термина 
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«модальная/ оттеночная/ иллокутивная/ коммуникативная/ прагматическая/ 

пресуппозитивная/ дискурсивная частица», в частности. Вопрос, связанный с 

определением критериев выделения частиц в самостоятельную часть речи, 

также является дискуссионным. В связи с этим остается проблемным вопрос 

отграничения частиц от смежных классов слов, ответ на который осложняет 

наличие среди неизменяемых частей речи так называемой системы 

«взаимопроницаемости» в немецком языке [4, с. 190]. 

Среди классов частиц особо следует выделить два, которые создают 

своеобразие обиходного дискурса. Это модальные частицы и диалогические 

частицы. Первые специализируются на внесении дополнительных нюансов в 

содержание высказывания и на интенсификации (ослаблении или усилении) 

иллокутивной силы высказывания. Для диалогических частиц доминантным 

является участие в организации дискурса, их можно отнести к 

метакоммуникативным средствам, которые в закодированном виде передают 

информацию о структурировании дискурса. Провести четкую границу между 

диалогическими и модальными частицами не всегда оказывается возможным.  

Дискурсивные частицы играют важную роль на всех этапах реализации 

процесса общения. Можно утверждать, что они эксплицитно управляют 

процессом общения, служат для выражения субъективного отношения 

говорящего к сообщаемому, организуют и направляют ход коммуникации, 

обеспечивают ее успешность. 

По сравнению с письменным дискурсом, в устном – повышается роль 

контактоустанавливающих и собственно связующих средств, что обусловлено 

актуализацией межличностных отношений между коммуникантами, 

постоянным учетом роли адресата и говорящего, созданием атмосферы 

коммуникативного сотрудничества, а также стремлением компенсировать 

отсутствие графических средств членения дискурса. Все это повышает роль 

организующего начала дискурсивных элементов. Самым интересным и важным  

при исследовании частиц в немецком дискурсе является то, что через 
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употребление данных единиц можно глубже понять иноязычную культуру, 

прояснить для себя менталитет носителей языка. 
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THEORETISCHE ASPEKTE EINER KRITISCHEN 

DISKURSANALYSE 

 

Im Zentrum einer an Michel Foucaults Diskurstheorie orientierten Kritischen 

Diskursanalyse (KDA) stehen die Fragen, was Wissen überhaupt ist, wie jeweils 

gültiges Wissen zustande kommt, wie es weitergegeben wird, welche Funktion es für 

die Konstituierung von Subjekten und die Gestaltung von Gesellschaft hat und 
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welche Auswirkungen dieses Wissen für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung 

hat. „Wissen“ meint hier alle Arten von Bedeutungen, mit denen jeweils Menschen 

die sie umgebende Wirklichkeit deuten und gestalten. Dieses „Wissen“ beziehen die 

Menschen aus den jeweiligen diskursiven Zusammenhängen, in die sie hineingeboren 

sind und in die verstrickt sie während ihres gesamten Daseins leben.  

Also das Ziel, das wir erreichen wollten, ist die Aspekte einer kritischen 

Diskursanalyse zu behandeln, die darauf abzielt, das Wissen der Diskurs zu ermitteln, 

den konkret jeweiligen Zusammenhang von Wissen/Macht zu erkunden und einer 

Kritik zu unterziehen. Diskursanalyse bezieht sich sowohl auf Alltagswissen, das 

über Medien, alltägliche Kommunikation, Schule und Familie etc. vermittelt wird, 

wie auch auf dasjenige Wissen, das durch die Wissenschaften produziert wird. Als 

Objekt betrachten wir Diskurse, die als spezifische gesellschaftliche Prozesse oder 

Formen der Wissens- und Wirklichkeitskonstruktion verstanden werden. Sie werden 

damit zu einem wichtigen Gegenstand unserer Analyse.  

Die knappste Definition von Diskurs lautet: Diskurs ist „eine institutionell 

verfestigte Redeweise, insofern eine solche Redeweise schon Handeln bestimmt und 

verfestigt und also auch schon Macht ausübt“ [1, S.60]. 

Diese Definition von Diskurs kann weiter veranschaulicht werden, wenn man 

Diskurs „als Fluß von Wissen bzw. sozialen Wissensvorräten durch die Zeit“ 

begreift, der individuelles und kollektives Handeln und Gestalten bestimmt, wodurch 

er Macht ausübt. Damit ist zugleich gesagt, dass Diskurse nicht als Ausdruck 

gesellschaftlicher Praxis von Interesse sind, sondern weil sie bestimmten Zwecken 

dienen: Machtwirkungen auszuüben. Dies tun sie, weil sie institutionalisiert und 

geregelt sind, weil sie an Handlungen angekoppelt sind. Es sei betont, dass Diskurse 

als "Träger" von "Wissen" Macht ausüben; sie sind selbst ein Machtfaktor, indem sie 

geeignet sind, Verhalten und (andere) Diskurse zu induzieren. Sie tragen damit zur 

Strukturierung von Machtverhältnissen in einer Gesellschaft bei [4, S.14]. 

Welche Rolle spielt in diesem diskursiven Zusammenspiel nun aber das 

Individuum bzw. das Subjekt? Foucault bzw. seine Diskurstheorie leugnet nicht das 

Subjekt. Er will zu einer Geschichtsanalyse gelangen, die die Konstitution des 
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Subjekts im geschichtlichen Zusammenhang, im sozio-historischen Kontext, also in 

synchroner und diachroner Perspektive zu klären vermag. Das ist nicht gegen das 

Subjekt gerichtet, sondern allein gegen Subjektivismus und gegen Individualismus [3, 

S.32]. 

Es sei auch hervorgehoben, dass das tätige Individuum also voll dabei ist, wenn 

es um die Realisierung von Machtbeziehungen (Praxis) geht. Es denkt, plant, 

konstruiert, interagiert und fabriziert. Und als solches hat es auch das Problem, zu 

bestehen, d.h. sich durchzusetzen, seinen Ort in der Gesellschaft zu finden. Es tut dies 

aber im Rahmen eines wuchernden Netzes diskursiver Beziehungen und 

Auseinandersetzungen, im Rahmen „lebendiger Diskurse“ insofern, als sie diese zum 

Leben bringen und sie, in diese verstrickt, leben und zu ihrer Veränderung beitragen 

[2 , S.47]. 

Nicht die Wirklichkeit spiegelt sich im Bewußtsein, sondern das Bewußtsein 

bezieht sich auf die Wirklichkeit, und zwar insofern, als die Diskurse das Wissen für 

die Gestaltung von Wirklichkeit bereitstellen und darüber hinaus die weiteren 

Realitätsvorgaben: Entzieht sich der Diskurs der „auf seinem Rücken“ geformten 

Wirklichkeit, genauer: entziehen sich die Menschen aus was für Gründen auch immer 

einem Diskurs, dessen Bedeutungs-Geber und Zuweiser sie ja sind, wird der ihm 

entsprechende Wirklichkeitsbereich im wahrsten Sinne des Wortes bedeutungslos 

und fällt in den Naturzustand zurück [4, S.17]. 

Zusammenfassend könnte man also sagen: die Wirklichkeit ist bedeutungsvoll, 

sie existiert in der Form, in der sie existiert nur insofern, als ihr von den Menschen, 

die alle in die (sozio-historischen) Diskurse verstrickt und durch diese konstituiert 

sind, Bedeutung zugewiesen worden ist und weiter zugewiesen wird. Ist letzteres 

nicht mehr der Fall, ändern sich die Gegenstände, sie ändern oder verlieren auch ihre 

Bedeutung. Die Diskurse können von uns weiter kritisiert und problematisiert 

werden; dies geschieht, indem man sie analysiert, ihre Widersprüche und ihr 

Verschweigen bzw. die Grenzen der durch sie abgesteckten Sag- und 

Machbarkeitsfelder aufzeigt, die Mittel deutlich werden lässt, durch die die 

Akzeptanz nur zeitweilig gültiger Wahrheiten herbeigeführt werden soll - von 
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angeblichen Wahrheiten also, die als rational, vernünftig oder gar als über allen 

Zweifel erhaben dargestellt werde. 
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 

НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення сфер соціального й 

духовного життя, викликаний процесами глобалізації, вимагає від фахівців 

володіння навичками іншомовного спілкування на достатньому рівні, який 

сприятиме мобільності студентів різного фаху та налагодженню міжнародних 

зв’язків.  

Однак, незважаючи на необхідність та важливість володіння фахівцями 

різних сфер діяльності іноземною мовою, у деяких студентів немовних 
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факультетів через труднощі, що виникають під час навчання іноземній мови, 

зокрема через завантаження іншими предметами з фаху; через незначну 

кількість годин, відведених на вивчення іноземної мови; почасти скептичний 

настрій певної частини студентів (особливо перших курсів) щодо  можливостей 

використання іноземної мови в майбутньому, зникає бажання опановувати 

іноземну мову [3, c. 256] 

Тому головним завданням викладача є:  

- пошук дидактичних прийомів та засобів, які викликали б інтерес до 

іноземної мови;  

- ретельно продумана організація навчання, яка сприяла б не тільки 

опануванню знань з іноземної мови за фахом, у межах програми, а й щоб 

студенти, намагаючись самостійно розширяти свій світогляд щодо питань, які 

постають сьогодні перед людством та завдяки бажанню висловитися іноземною 

мовою з приводу цих питань, долали мовний бар’єр;  

- використання технологій, які б спонукали студента до самостійної, 

групової або колективної роботи, яка сприяє створенню позитивного 

психологічного клімату та комунікативного середовища в аудиторії.  

Такими засобами є інтерактивні технології, які передбачають не тільки 

взаємодію студента зі студентом, студента та викладача, а й студента з 

комп’ютером.  

Завдяки поєднанню вітчизняного та зарубіжного досвіду використання 

інтерактивних технологій, ми, залежно від мети заняття, використовуємо ті, які 

за короткий проміжок часу дозволяють досягти результатів щодо оволодіння 

лексикою та граматичними конструкціями мови [1, 2, 3, 5] 

Серед технологій, які ми використовуємо на немовних факультетах, є такі:  

- Партнерська робота – коли сильний студент «бере на поруки» слабшого, 

допомагаючи йому в навчанні, що допомагає здолати неуспішність і 

конфліктність у групі. У кожній групі є добре підготовлені студенти, у яких в 

умовах спільного для всієї групи загального курсу іноземної мови зникає 

бажання працювати на повну силу або відвідувати такі заняття, натомість 
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слабші студенті отримують статус постійно відстаючих, що гальмує 

навчальний процес та здобуття необхідних знань, умінь та навичок з іноземної 

мови [5, 159];  

- Робота в парах, яка сприяє розвитку навичок спілкування, уміння 

висловлюватись, критичного мислення, уміння переконливо й доказово вести 

дискусію;  

- Технології опрацювання дискусійних питань, прикладом яких можуть 

слугувати дебати чи різноманітні види дискусій, зокрема:  

“Дебати” – як один із найскладніших способів обговорення дискусійних 

проблем, коли студентам необхідно довго готуватися й публічно обґрунтувати 

правильність своєї позиції, щоб переконати опонентів і схилити їх до того, щоб 

вони змінити свою позицію;  

“Дискусії”, які можуть бути у вигляді проблеми, яка або існує насправді, 

або вигадана; невеличкої рольової гри, демонстрації відеофільму або 

ілюстративного матеріалу; використання останніх новин [4, 69];  

- Технології ситуативного моделювання або рольові ігри – це побудова 

реальних комунікативних ситуацій, які найбільш важливі для студентів (за 

допомогою короткометражних фільмів);  

- Технології проектів, що сприяють креативності, успішній 

міжособистісній комунікації та кооперації студентів;  

- Технології, які допомагають у закріпленні граматичних явищ та мовних 

конструкцій, а саме:  

- взяти інтерв’ю у студента і визначити його ставлення до будь-яких речей, 

справ (використовуючи для закріплення певні граматичні конструкції);  

- дати відповідь на запитання викладача: «Що б ти зробив, якщо б виграв 

великі гроші?» Або: «Канікули твоєї мрії»;  

- “незакінчені речення” - викладач, визначивши зі студентами тему, щодо 

якої  вони будуть висловлюватися, формулює відкрите речення, яке студент 

повинен продовжити, наступний студент повторює речення і додає своє. Таке 
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завдання дає присутнім змогу долати стереотипи, відпрацьовувати вміння 

говорити коротко, але по суті й переконливо.  

Отже, беручи до уваги вищезазначене щодо використання інтерактивних 

технологій у навчанні студентів немовних факультетів, необхідно вказати, що 

ці технології допомагають не тільки досягти успішності в навчанні, але й 

надають викладачеві додаткові можливості для професійного й особистісного 

зростання.  
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Стрімкий розвиток сучасного суспільства ставить дедалі вищі вимоги до 

якості підготовки фахівців різних галузей. Однією з таких вимог до професійної 

діяльності людини стає вільне володіння іноземною мовою для ділового 

спілкування в різних ситуаціях, пов’язаних з її фахом. Попри це, перед 

викладачами та студентами, як і раніше, стоїть проблема обмеженості кількості 

навчальних годин, що відводяться на вивчення дисциплін «Іноземна мова» та 

«Іноземна мова за професійним спрямування». Окрім цього, у студентів 

немовних спеціальностей часто відсутня мотивація до вивчення іноземної мови. 

Отже, за таких умов постає необхідність використання саме тих методів і форм 

навчання, застосування яких дозволить підвищити рівень мовної підготовки 

студентів і сприятиме підвищенню їх мотивації до вивчення іноземної мови. 

Вирішення зазначених вище завдань можливе за умови застосування 

індивідуально-диференційованого підходу, який передбачає врахування 

індивідуальних особливостей студентів та використання цих особливостей для 

складання завдань, посильних і водночас в достатній мірі складних для кожного 

з них. Цей підхід дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, задовольнити 

різнобічні пізнавальні інтереси студентів, розвинути їх інтелектуальний і 

творчий потенціал. Отже, метою нашого дослідження є дослідити можливості 

застосування індивідуально-диференційованого підходу у навчанні іноземної 

мови студентів нефілологічних спеціальностей. Досягнення мети передбачає 

виконання таких завдань: 1) описати основні правила організації роботи на 

засадах індивідуально-диференційованого підходу; 2) запропонувати основні 

рекомендації щодо роботи на занятті з іноземної мови. Предметом нашої 
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розвідки виступають форми і методи реалізації індивідуально-

диференційованого підходу у процесі професійної іншомовної підготовки 

студентів нефілологічних спеціальностей, об’єктом – сам процес навчання 

іноземних мов. 

При організації роботи зі студентами за індивідуально-диференціальним 

підходом, на нашу думку, необхідно дотримуватися таких правил: 1) студент 

починає вивчати іноземну мову в університеті з того рівня, який сформований у 

школі; 2) студент навчається з тією швидкістю засвоєння матеріалу, яка для 

нього є комфортною; 3) студент сам вибирає той режим роботи, який вважає 

для себе найбільш підходящим; 4) робота у межах теми вважається 

завершеною, якщо всі заплановані завдання виконані і студент оволодів 

необхідними знаннями, навичками та вмінням. 

Проблема ліквідації розриву між так званими сильними, середніми і 

слабкими студентами може бути вирішена тільки при правильному 

використанні індивідуальної, парної, групової та колективної форм роботи. Для 

цього необхідні спеціальні організаційно-методичні прийоми, які викладач 

використовує на занятті для того, щоб навчати всіх, створюючи одночасно 

найбільш сприятливі умови для навчання кожного. Так, при тренуванні 

лексичного та граматичного матеріалу можна рекомендувати використання 

смислових, вербальних, ілюстративних, схематичних опор. Правильно 

підібрана опора допоможе слабкому студентові усвідомити нове граматичне 

явище, при засвоєнні лексики допоможе здогадатися про значення слова, при 

навчанні монологічного мовлення – викласти власні думки. 

Значну роль відіграє і черговість опитування. Вважаємо за доцільне 

починати опитування із найбільш успішних студентів, закінчуючи тими, для 

кого процес вивчення іноземної мови є більш складним. Менш успішні 

студенти, слухаючи відповіді сильніших, отримують зразок правильної 

відповіді. Це допомагає їм правильно вжити і запам’ятати новий матеріал. 

При опрацюванні граматичного матеріалу викладачеві необхідно пам’ятати 

про дозування труднощів у вправах, про циклічність повторення нового 
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матеріалу в малих дозах протягом тривалого часу, про доведення навички до 

автоматизму, про поступове ускладнення вправ і т. д., хоча однією з головних і 

неодмінних умов повинна залишатися їх постійна комунікативна 

зорієнтованість на усне мовлення у межах конкретних мовленнєвих ситуацій 

навчально-наукової сфери діяльності. 

Особливо важливою в процесі навчання студентів з початковою мовною 

підготовкою є психологічна підтримка викладача. Він повинен допомагати 

таким студентам, мотивувати їх, обов’язково відзначати їх успіхи в присутності 

всієї групи, навіть якщо успіхи не такі значні в порівнянні з іншими 

студентами. Неприпустимо використовувати висловлювання, які б знизили 

інтерес студента до навчання чи його віру в себе. Це призводить до руйнівних 

наслідків щодо його самооцінки і внутрішньої мотивації. Використовуючи 

такий підхід, студенти з різною мовною підготовкою можуть бути залучені в 

активну роботу, створюється позитивна мотивація, оскільки зникає страх 

неможливості досягнення поставленої мети, збільшується інтерес до предмету. 

Варто пам’ятати, що найбільш ефективною є проблемне представлення 

матеріалу, порівняння особливостей морально-етичних норм, звичаїв і культури 

жителів нашої країни та країн мови, що вивчається. Одним з важливих 

моментів є те, що акцент робиться не на повідомлення готових знань, а на 

спонукання студентів до роздумів, самостійного пошуку інформації, 

самостійних висновків і узагальнень, а також «перенесення на себе», тобто 

апеляція до життєвого і мовного досвіду студентів. Виходячи із цього, 

необхідно використовувати такі вправи, виконуючи які студенти могли б 

поділитися своїм досвідом або переживаннями, висловити власне ставлення до 

фактів навколишньої дійсності, проявити свою індивідуальність. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. На успішність 

навчання іноземної мови впливає низка факторів: рівень інтелекту та 

креативність студентів, їх навчальна мотивація, самооцінка. Враховуючи ці 

особливості, викладач може і повинен застосовувати різні методи, 

диференційовано підходити до домашніх завдань, розподіляти варіанти 
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контрольних робіт за ступенем складності, допомагати знайти індивідуальні 

траєкторії засвоєння нового матеріалу і розвитку комунікативних навичок. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розробці алгоритму 

застосування індивідуально-диференційованого підходу при формуванні 

компетентностей в різних видах мовленнєвої діяльності у вищій школі. 

 

 
Даниленко Оксана 

Мариупольский государственный университет 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ПОСЛОВИЦ И 

ПОГОВОРОК НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Во второй половине ХХ века появились научные труды, посвященные 

вопросам фразеологической вариативности. Проблема вариативности является 

особенно актуальной для фразеологизмов как единиц более сложного по 

сравнению со словом уровня, поскольку с усложнением архитектоники 

языковой единицы возрастает многообразие видов ее варьирования. 

Объектом данной роботы являются фразеологические единицы, а именно 

основные виды всесторонне устойчивых фраз - пословицы и поговорки. 

Несмотря на то, что пословицы и поговорки представляют собой изречения 

с клишированной формой, т.е. характеризуются определенной устойчивостью и 

воспроизводимостью в готовом виде, вариативность, как предмет нашего 

исследования, является одним из существенных признаков пословично-

поговорочных выражений.  

Таким образом, цель работы – произвести структурно-семантический 

анализ пословиц и поговорок, допускающих варьирование. 

 На пути к достижению намеченной цели были поставлены следующие 

задачи: изучить различные исследования по проблеме вариативности и 

фразеологической вариативности; исследовать морфологическую устойчивость 
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компонентов пословиц и поговорок и внутриструктурные отношения в 

исследуемых  фразеологических единицах; провести структурно-

семантический анализ пословиц и поговорок с изменяющейся структурой. 

Способность к варьированию как органичное свойство языка делает его 

функционально гибким и пластичным. Под вариативностью в современном 

толковании этой категории понимается существование, по крайней мере, двух 

модификаций одной и той же языковой единицы (фонемы, морфемы, лексемы, 

конструкции, семантического комплекса). Структурно обусловленное 

варьирование наблюдается на всех уровнях языковой системы. В процессе 

функционирования языка вариативность обычно возрастает как за счет 

нейтрализации отдельных системных оппозиций, так и за счет прагматически 

обусловленного варьирования языковых единиц. Следовательно, вариативность 

в широком смысле обозначает всякую изменчивость, модификацию. В узком 

смысле, по мнению Солнцева, вариативность определяется как «характеристика 

способа существования и функционирования единиц языка в синхронии» 

[3,с. 31-32]. 

Проблема фразеологической вариативности – это чрезвычайно сложное 

явление, т.к. фразеологическая единица представляет собой такую структуру, в 

которой означающее представлено специфически употребленными словами, 

или лексическими компонентами. Этот факт ведет к разнообразию 

вариативности в  сфере фразеологических единиц, поскольку позволяет им 

совмещать в себе  все виды вариативности, присущие фонетическому, 

морфологическому, лексическому, синтаксическому и семантическому уровням 

анализа [2, с.  4]. 

Языковая вариативность пословично-поговорочных выражений 

проявляется на лексическом, морфологическом, структурно-семантическом 

уровнях, включает варьирование по линейной протяженности паремий, а также 

комбинированное варьирование. В работах Л. И. Андреевой, В. Т. Бондаренко, 

Л. Ф. Бондаренко, Е. И. Дибровой, В. П. Жукова, В. М. Мокиенко и др. 
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приводятся многочисленные доказательства закономерного образования 

лексических вариантов паремиологических единиц. 

Из ранее проквалифицированных пословиц и поговорок было выделено 23 

допускающие вариации на основе заменяемого компонента. 

Для данных фразеологических единиц характерно варьирование субъектов, 

предикатов и объектов. Самым продуктивным способом описываемых типов 

варьирования, по нашим наблюдениям, является варьирование предикатов. 

Поскольку фундаментом замены является языковое значение единицы, то 

пословицы при вариации компонентов-глаголов не меняют свои семантические 

и стилистические значения.  

Были выделены пословицы с изменением адъективных компонентов, а 

также обнаружена пословица со структурой сложноподчиненного 

предложения. В данной устойчивой фразе вариантным компонентом является 

главное простое предложение, варианты которого имеют равное понятийное 

содержание, но различаются лексической наполняемостью компонентов и 

эмоциональным восприятием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что устойчивая фраза-дериват не 

вытесняет свою производящую устойчивую фразу, потому что они являются 

общеупотребительными пословицами и поговорками, широко вошедшими в 

языковое употребление. 

Вариативность как языковое явление демонстрирует языковую 

избыточность, которая вместе с тем необходима языку. Будучи следствием 

языковой эволюции, вариативность становится почвой для дальнейшего 

развития языка и наших исследований. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНГЛОМОВНИХ НАПИСІВ НА ЖІНОЧИХ ФУТБОЛКАХ 

 

Мета дослідження полягає в аналізі структури та семантичних 

особливостей написів на жіночих футболках. Поставлена мета передбачає 

розв’язання наступних завдань: - визначити основні критерії для класифікації 

написів на жіночих футболках; - дослідити структуру та тематику написів; -

провести кількісний аналіз отриманих даних. Об'єктом даного дослідження є 

написи на жіночих футболках. Предметом дослідження є їх структура і 

тематика. 

На сьогодення футболка є універсальним елементом одягу як чоловіків, так 

і жінок. Тому найважливішим засобом, що свідчить про гендерну 

диференціацію, набуває текст на ній. Крім того, футболка, як атрибут фешн-

бізнесу, стає модним об’єктом. Головна мета модних об’єктів – сприяти 

продажу їх самих та популяризувати бренди. У цьому випадку текст на 

футболці трактується як непряма реклама. 

Текст на футболці визначаємо як вид фешн-тексту, тобто тексту фешн-

індустрії, спрямованого на вирішення комунікативних професійних завдань в 
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індустрії моди. Основним поняттям фешн індустрії загалом є «модний об’єкт», 

головними характеристиками якого визначають недовговічність, домінування 

психологічних якостей над функціональною утилітарністю, відтворення 

випадково смаку соціальної системи, ексклюзивність, психосоціальна 

мотивація, розкіш, соціальна диференціація [2, 465]. І.В. Попова зазначає, що 

фешн індустрія характеризується своєю мовою. «Мова індустрії моди є мовною 

системою, що обслуговує сферу спілкування у межах індустрії моди. На 

різному етапі функціонування фешн-індустрії перед комунікантами стоять різні 

цілі, тому буде різним використання мови та її можливостей на різних етапах» 

[1, 14]. Ця мова спрямована на вирішення комунікативних професійних завдань 

в індустрії моди [1, 15]. Основною функцією фешн-тексту є функція непрямої 

реклами [1, 23]. У такий спосіб футболка є різновидом маркетингової 

комунікації, кінцева мета якої – сприяти продажу товару цільовій аудиторії. 

Написи на футболках реалізують дві головні функції: 1) характеризують 

володарку футболки: її смаки та відношення, погляд на життя чи прихильність 

фешн-індустрії тощо; 2) спонукають до покупки футболки, тобто набувають 

функцію реклами: особливого значення напис здобуває на класичній футболці, 

яка диференціюється лише кольором та написом, - він стає запорукою 

успішних продаж. 

Матеріалом дослідження є 174 написи на жіночих футболках, взятих з 

сайту-аукціону E-Bay, американського відділення, найбільшого сайту купівлі-

продажу речей. Ці написи було класифіковано за структурою та тематикою.  

За структурою написи є: однослівними PRINCESS, FAITH, GUESS (9% від 

загальної кількості написів); двослівними PUNK GODDESS, NEW MOM (18%); 

трьохслівними I LOVE BOYS, JUST TOO SEXY (20%); багатослівними I WEAR 

THE CROWN IN THIS FAMILY, WOMEN WHO BEHAVE RARELY MAKE 

HISTORY (53%). Кількісний аналіз доводить, що найбільшою популярністю 

зараз користуються багатослівні написи, найменшою популярністю – 

однослівні написи. 
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За своєю тематикою тексти на футболках підрозділяємо за такими 

категоріями:  

1) написи, що містять бренд-ергоніми, серед яких можна виділити такі, що 

містять: власне бренд-ергонім: GAP, GUESS, HOLLISTER; повний бренд-

ергонім + текст: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, ABERCROMBIE & FITCH 

NEW YORK; власне антропонім: ED HARDY, JOHN DEERE; антропонім + текст: 

REAP THE HARVEST OF CECIL MCBEE; 

2) написи, що відносяться до медіа-індустрії, які складаються із назв 

кінофільмів (ALICE IN WONDERLAND, HARRY POTTER, TRAILER PARK 

LEGEND), імені мультиплікаційної героїні (MINNIE (DISNEY MINNIE)), назви 

комп’ютерної гри (DISTRICT 12 TRIBUTE);  

3) написи-топоніми: BROOKLYN, JAMAICA;  

4) особисті написи, тобто ті, що стосуються жінки. Особисті написи 

розподіляємо за наступними темами: а) кохання та флірт LOVE YOU, LIVE 

LOVE LEARN, IT'S ALL ABOUT… HANNAH; б) зовнішність I’M NOT A SIZE 

ZERO, BRUNETTE TODAY – BLONDE TOMORROW; в) характер SPOILED, 

NAUGHTY, PEACEFUL BABE; г) хобі та розваги №1 SHOPPER, GOT BEER?; д) 

ставлення до життя чи оточення LIFE IS SIMPLE / EAT, SLEEP, CROSS STITCH; 

е) сімейні стосунки BASEBALL MOM, MY KIDS ROCK. По цих групах 

особистих написів фіксуємо семантичні особливості та кількісні розходження, 

що залежать від гендерних стереотипів. 

Кількісний аналіз довів, що найбільшою популярністю користуються саме 

особисті написи (83%), серед яких більшість відноситься до теми «Кохання та 

флірт» (28%). Всі інші теми представлені приблизно однаковою кількістю 

написів («Відношення та хобі» - 20%, «Зовнішність» - 17%, «Характер» - 17%,  

«Сімейні стосунки» - 16%). Таким чином, найбільш цікавою для жінок є тема 

кохання, що відповідає гендерному стереотипові. Текст на футболці, з одного 

боку, спонукає жінку до покупки – заохочуючи її гендерно-орієнтованою 

тематикою, а з іншого – стає непрямою рекламою своєї володарки, акцентуючи 

уваги на її привабливості та сексуальності.  
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Перспективу дослідження вбачаємо у виявленню гендерних особливостей 

написів на чоловічих футболках. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧНЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА Г. БЁЛЛЯ «НЕ 

СКАЗАВ НИ ЕДИНОГО СЛОВА» ПРИ ИЗУЧЕНИИ НА АСПЕКТЕ 

«ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ» 

Актуальность настоящего исследования обусловлена взаимосвязью языка и 

культуры и значимостью эмоций, важностью их изучения в лингвистике. 

Объектом исследования в данной работе являются концепты, образующие 

концептосферу в романе Г. Бёлля «Не сказав ни единого слова». 

Предметом исследования выступает эмотивная лексика, выполняющая 

концептуализирующую функцию. 

В последнее время стали актуальными исследования взаимоотношения 

языка и культуры. Язык в лингвокультурологии рассматривается не только как 

средство коммуникации и познания, но прежде всего как культурный код 

этноса [1].  

В центре внимания лингвокультурологии находится человек, его фоновые 

знания, поведенческие нормы, определяющие его как представителя данной 

культуры. Антропоцентричность в лингвокультурологии соответствует общей 

тенденции гуманитарных исследований. Огромную значимость при изучении 

человека в языке приобретает обозначение отдельных эмоций [2]. 
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В современном языкознании в отдельную парадигму выделяют изучение 

концептов класса «эмоции». Эмоции символизируются вербально и 

невербально. Концепты эмоций имеют различный характер вербализации: 

могут называться, описываться  и выражаться посредством языковых знаков. 

Концептуализация эмотивных концептов исследуется через описание 

ноэматических характеристик лексики как совокупности культурных смыслов в 

разных культурных областях. 

Выявленные ноэмы составляют следующую системную иерархию: а) ноэма 

– культурная основа, указывающая на некоторые базовые культурные смыслы, 

в немецкой лингвокультуре; б) обширный ряд ноэм-доминант, 

воспроизводящих стереотипы и константы культуры, характеризующие 

самобытность смыслообразования и различия менталитета немцев; в) 

периферийные ноэмы, устойчивые тематические направления развертывания 

ноэм-доминант [1, c. 14]. 

В текстах немецкой художественной литературы, помимо случаев 

реализации приводимых словарями значений слова, наиболее характерным 

является то, что проявляются дополнительные смысловые коннотации за счет 

личностных переживаний описываемых событий.  

В романе Г. Бёлля выявлены три концепта эмоциональной сферы. 

Основным эмотивным концептом в романе является концепт «тоска», так как 

эмоция «тоска» является базисной и основывается на перцептивных 

ощущениях психического состояния человека [3, с. 71]. Ключевым словом 

здесь выступает лексема Sehnsucht.  Er hatte S. nach seiner Familie, nach der 

alten Umgebung.  Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide.  

Семантическое поле «тоска» не имеет  чётких границ , что  

объясняется расплывчатостью семантики эмотивов: seinem Kummer Luft 

machen; jemandem Kummer bereiten / machen, jemanden mit Kummer erfüllen, 

bekümmern; etwas bereitet jemandem Kummer sorgen (sich); Spinne am Morgen 

bringt Kummer und Sorgen. В семантике многих из них присутствуют 

каузальные конкретизаторы: seelischer Schmerz über einen Verlust oder ein 
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Unglück; etw. versetzt j-n in tiefste Trauer; erfüllt mir die Seele mit trostloser Trauer 

und Furcht. 

Концепт «страх» представлен в меньшей степени. Доминирующая лексема 

Angst, Angst bekommen. Психическое состояние человека: vor Furcht zittern; das 

Herz fiel ihm in die Hosen; wie angewurzelt vor Schrecken stehen bleiben. 

Соматический компонент: Käte bleibt das Herz vor Schreck stehen; die Haare 

stehen ihm zu Berge.  

Концепт «страх» относится также к базисным концептам в немецкой 

лингвокультуре, но в романе он представлен отдельными лексемами и 

фразеологическими единицами [3, с. 68].  

Концепт «радость» в немецких словарях трактуется как чувство весёлого 

настроения и внутреннего веселья [4, c. 316]. Cемантическими признаками 

лексемы Freude на основании анализа словарных дефиниций является родовая 

категория Gemütszustand, Gefühl, Sein; видовы категории: сема интенсивности 

hoch, hochgestimmt, каузативности etwas, was jemanden erfreut, форма 

проявления эмоции innere Heiterkeit.  

К ближайшим синонимам лексемы Freude относятся: Spass, Vergnügen, 

Fröhlichkeit [4]: 1) переживание эмоции с указаним / без указания на причину 

grosse Freude an seinen Kindern haben; Spass, Vergnügen an etw. haben; sich über 

seinen Erfolg freuen; Lust zu einem Beruf, zu einer Tätigkeit haben); 2) проявление 

эмоции vor Freude an die Decke (Vergnügen) springen; 3) противопоставление 

эмоции другим (негативным) переживаниям Freude und Leid mit jemandem 

teilen. In Freude und Leid zusammenhalten); 4) нежелание переживать эмоцию j-m 

die Freude verderben, versalzen. 

Проведённое исследование на предмет наличия эмотивных концептов в 

романе Г. Бёлля «Не сказав ни единого слова»  позволило установить три 

превалирующих концепта: «тоска» - 66%, «страх» - 24%, «радость» - 10%. 

«Тоска» является концептом-доминантом. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ  

 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення 

освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних 

мов ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту 

та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземної мови за 

професійним спрямуванням.  

Одним із сучасних методів являється використання комп’ютерних 

технологій при вивченні іноземної мови, який відкриває перед студентами 

доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання 

інформації іноземною мовою, підвищує ефективність самостійної роботи, дає 

нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати якісно нові форми та 

методи навчання іноземної мови професійного спрямування. 

Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, що 

значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої 

комп’ютерної мережі, що одержала назву інтернет, що буквально означає 
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“міжнародна мережа” (англ. international network). Використання 

кібернетичного простору (cyberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим 

напрямком загальної дидактики і методики, тому що зміни, що відбуваються, 

торкаються всіх сторін навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і 

стилю роботи, закінчуючи зміною вимог до студента [2]. 

Основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної 

компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі 

здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання 

спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою 

функціонування інтернету. Поза спілкуванням інтернет не має змісту – це 

міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия 

життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в 

усьому світі, що говорять одночасно – гігантська по розмірах і кількості 

учасників розмова, що коли-небудь, відбувалась. Включаючись в неї на занятті 

іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування. 

Особлива увага приділяється інтерактивному навчанню письма та читання. 

Цікава методика Г.О.Китайгородської, суть якої полягає в  формуванні 

комунікативних умінь письма при інтенсивних методах навчання іноземних 

мов, зокрема в методі активізації резервних можливостей особистості та 

колективу. В основі її лежить складна дидактична система інтенсивного 

навчання, метою якої крім формування стійких навичок та умінь у всіх видах 

мовленнєвої діяльності, в тому числі і писемної, є комплексний розвиток 

особистості, одержання загальноосвітнього, соціального, психотерапевтичного 

результату. Вона  містить у собі вісім основних компонентів: викладач, студент, 

зміст (предмет), методика, колектив, засоби навчання, навчальне середовище і 

забезпечення навчального процесу [1, с. 56].  

Першорядне значення надається розумінню, передачі і вираженню змісту 

інформації. Таким чином, вивчення граматики здійснюється непрямим 

способом, у безпосередньому спілкуванні, крім повного вивчення граматичних 

правил. 
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Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливе 

без практики спілкування, і використання ресурсів інтернет на занятті іноземної 

мови, в цьому змісті, просто незамінне: віртуальне середовище інтернет 

дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи його користувачам 

можливість спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох 

сторін теми. Однак не можна забувати про те, що інтернет – лише допоміжний 

технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно 

грамотно інтегрувати його використання в процес заняття. 

До інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з 

комп’ютерною підтримкою (CALL), метод сценарію (storyline method), метод 

симуляцій, метод каруселі, метод навчання по станціям, метод групових пазлів, 

метод рольової гри, метод «кейс-стаді» (робота над проблемними ситуаціями, 

студенти розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють свої ідеї 

та варіанти розв’язання проблеми в ході дискусії). 

Також на сьогодні отримали широке поширення такі інноваційні види 

діяльності як метод проектів, який забезпечує розвиток пізнавальних, творчих 

навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, критично мислити [3, с. 133]. 

У свою чергу використання інноваційних методів навчання дають студенту 

вищого учбового закладу чітку і сильну мотивацію до вивчення іноземної мови, 

оскільки носять практичний і наочний характер. Так, використання аудіо-відео 

матеріалів для вивчення іноземної мови дуже наочні, вони активізують відразу 

декілька видів діяльності і дають можливість неодноразового повторення 

матеріалу, що вивчається. Використання мультимедійних ресурсів має набагато 

більшу міру інтерактивного навчання, ніж робота в аудиторії. Застосування 

Інтернет ресурсів забезпечує наочність подання матеріалу, різноманітність 

подання інформації. 

Висновок. Таким чином, інноваційні методи навчання іноземних мов за 

професійним спрямуванням, які ґрунтуються на творчому підході, допомагають 
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повністю розкрити потенціал студентів і сприяють розвитку та 

самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Якщо в 70-ті та, особливо, в 80-ті роки багато напрямків у методиці 

навчання іноземних мов ставили за мету навчання вміння спілкуватися 

іноземною мовою чи іншими словами, то в даний час в якості мети навчання 

іноземних мов висувається розвиток міжкультурної компетенції у учнів і 

формування "цілісної культурно-мовної особистості". 

Фахівці справедливо називають лінгвосоціокультурний метод вивчення 

іноземної мови одним з найбільш серйозних і, так би мовити, всебічних. Це 

пояснюється тим, що при даному підході до мови студенти розглядають не 

тільки мовні форми, а також соціальне оточення і культуру носіїв мови. На 
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думку прихильників цього методу, мова, будучи відірваним від своєї культури, 

стає мертвої і марною. 

Ця методика поєднує в собі два напрями: вивчення мови країни та 

культури її населення. На думку прихильників лінгвосоціокультурного методу 

вивчення іноземної мови вважають, що близько п'ятдесяти двох відсотків усіх 

мовних помилок виникають під впливом рідної мови, а сорок вісім відсотків 

припадає на нерозуміння суті соціального життя і культури носіїв мови, що 

вивчається.  

При вивчені іноземної мови важливо не що говорите ви, а як вас зрозуміє 

іноземець. Тобто, що почує у вашій фразі носій мови, який, в свою чергу, як і 

ви, є представником особливого соціокультурного ладу. Найбільш яскравим 

представником цієї методики вивчення мови є С.Г. Тер-Мінасова. 

Лінгвосоціокультурну компетенцію ми розуміємо як здатність до 

розуміння культури іншого народу, позитивного до неї ставлення, осмислення 

її реалій, моралі, цінностей та інших компонентів крізь призму власної 

культури, а також уміння ефективно функціонувати в умовах іншого 

лінгвокультурного середовища.  

На сучасному етапі лінгвосоціокультурна педагогічна концепція - це 

теоретичне обґрунтування науково-практичної діяльності, спрямованої на 

педагогічне рішення проблем взаємовідносин субкультур в межах загального 

державного простору і більш того - в межах загальноєвропейського і 

загальносвітового соціумів.  

Міжкультурне спілкування - це особлива форма спілкування, коли два 

учасники акту спілкування належать різним культурам. Відповідно, 

дослідження в цій галузі стосуються в основному трьох проблем: виховання, 

мови, невербальних процесів.  

Виходячи з цього структура лінгвосоціокультурної компетенції 

складається (за Н.Ф. Бориско) перш за все з країнознавчих і соціокультурних 

знань. А також з соціолінгвістичних знань, відповідних навичок та вмінь та 

міжкультурних знань та вмінь. 
 42 



Практичні завдання формування лінгвосоціокультурной компетенції у 

студентів вузів на даний момент є відповіддю на ті непрості соціально-

політичні виклики, що кидає педагогічній науці 21 століття. Слід уточнити 

зміст і структуру поняття «лінгвосоціокультурна компетенція», побудувати 

таксономію даного поняття і реалізувати в ряді суміжних (у тому числі мовних 

дисциплін) за допомогою інтегрованої і розгорнутої технології навчання і 

виховання. 

Н.Ф. Бориско запропонувала концепцію визначення змісту навчання у 

процесі формування лінгвосоціокультурної компетенції. Спочатку 

соціокультурний аспект навчання іноземній мові підрозділяється на два 

підаспекта: культурнокраїнознавчий та соціологічний. До 

культурнокраїнознавчого  аспекту входять знання основних фактів:  

• історії, географії, 

• державного устрою 

• традицій 

• економіки 

• літератури 

• мистецтва 

Соціологічний аспект охоплює знання важливих для спілкування 

особливостей мовленевої та немовленевої поведінки носіїв мови і вміння 

поводити себе у відповідності до цих знань. А саме:  

• соціальні умовності ( початок і завершення бесіди, привітання, вибачення 

тощо; жести) 

• соціальні звичаї (візити, їжа, напої, запрошення тощо) 

• загальна інформованість (про умови життя, особливості повсякденного 

життя, міжособистісні стосунки, суспільні цінності тощо). 

Також не варто змішувати міжкультурну комунікативну компетенцію 

(МКК) з іншомовною комунікативною компетенцією (ІКК). Міжкультурна 

комунікативна компетенція не має аналогії з комунікативною компетенцією 
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носіїв мови і притаманна медіатору культур, мовній особистості, яка  вивчає 

мову як іноземну. Характерними для ММК є психологічний компонент. 

Іншомовна КК не включає в себе міжкультурну комунікативну компетенцію 

повністю; існують частини різних компонентів іншомовної комунікативної 

компетенції, які не мають міжкультурного виміру,(не всі лексичні одиниці і 

граматичні структури мають культурний компонент значення).  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДУ  

СИНОНІМІЧНИХ ЛЕКСЕМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  

 

Передача відповідного змісту в перекладі – це та проблема, з якою мають 

справу студенти (як і кожен, хто вивчає мову чи працює з нею) під час 

перекладу з української на німецьку і навпаки. 

Той фактор, що вивчення німецької мови за професійним спрямуванням є 

для студента, насамперед, «інструментом спілкування» іноземною мовою, 

джерелом пізнання культури німецькомовного простору, загальнолюдських 

цінностей та фахових критеріїв, вимагає не лише практичних навичок 

володіння німецькою мовою, але і розуміння певних теоретичних питань. Це 
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допоможе студенту повноцінно цілісно передати зміст власної чи чужої думки 

як рідною, так і німецькою мовами, враховуючи при цьому мовленнєву, соціо 

та фахову культури.  

Одним із таких теоретичних моментів є явище синонімії в німецькій мові. 

Таким чином, метою як і завданням нашого дослідження є виявлення певних 

аспектів навчання перекладу синонімічних лексем німецької мови (СЛ НМ). 

Об’єктом  дослідження стали найбільш уживані групи синонімів НМ та 

функції, які вони виконують у мовленні. Предметом  дослідження – переклад 

СЛ НМ на українську з урахуванням їхніх функцій. 

Для студентів, які вивчають німецьку мову за професійним спрямуванням, 

важливо знати, що, по-перше, синонімам протистоять антоніми kräftigen – 

schwächen, klug / gescheit werden – dumm wereden і т. п., хоча семантичне 

протиставлення такого роду є кількісно невелике [1]. По-друге, достатньо 

численні групи синонімів об’єднуються всередині синонімічного ряду за 

певною закономірною ознакою признаку, наприклад, за ступенем зростання чи 

зменшення властивості, якості, інтенсивності дії (scheuen – schrecken – 

erschrecken – entsetzen, werfen – schleudern), протиставлення постійної 

властивості (schüchtern / schamig sein), тимчасовій (verlegen / erschämt sein) 

тощо. 

Практикуючи переклад, студенти мають враховувати той факт, що 

словники подають кількість можливих варіантів перекладу (словесних 

одиниць) і тільки зрідка вказують розрізнення синонімів за відтінками значень, 

тому для визначення відтінків значення слова важливо враховувати контекст і 

лексичне середовище, тобто враховувати про істоту чи неістоту йде мова, про 

людей чи тварин, про об’єктивне чи суб’єктивне висловлювання тощо, 

наприклад: halten – stehen bleiben (щодо людей – немає різниці, щодо засобів 

пересування – є: halten використовується, коли йдеться про будь-яку, зазвичай 

регулярну зупинку, stehen bleiben – швидше про зупинку через особливі 

причини); ertragen – vertragen (ertragen лише констатує подолання чогось: 

спеки, труднощів, голоду; vertragen підкреслює, що подолання чогось – 
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насміхань, критики тощо – пов’язано із суб’єктивною здатністю й особливістю) 

и т. д. Усе це підтверджує, що вибір слова слід розглядати як важливий 

основоположний засіб стилістики мовлення [2, с. 60]. 

Для правильного перекладу СЛ НМ важливо враховувати функції, які вони 

виконують у мові: 1) СЛ, що виступають в одному тексті, є носіями певної 

ознаки, що пояснює сутність предмету (Reisende, Wanderer, Tourist).  

2) Вибір СЛ з певного синонімічного ряду має бути влучним, як різниця 

між „доцільним” (Treffens) і „недоцільним” (Verfehlens) чи між словами „майже 

такий” (Fast-Ebenso) та „ще не такий” (Gerade-Noch) [3, с. 97]. Лише в 

контексті, що містить текстове протиставлення, ознаки синонімії стають 

помітними.  

3) СЛ несуть єдино конкретну ознаку денотата, вони мають підкреслено 

однаковий аспект. Наприклад, німецькі синоніми führen – beienflussen – lenken  

відповідають українським правити – управляти – керувати, для яких спільною 

є сема „діяльність“. 

4) СЛ можуть бути досить віддаленими, а в тексті завжди вживаються у 

зростаючій прогресії, наприклад: trippeln – gehen, laufen – rennen; дріботіти – 

іти, бігти – мчати дієслова позначають віддалену схожість ходи.  

5) СЛ можуть виконувати функцію пояснення. Якщо автор уважає, що 

певне запозичене слово, або фаховий термін, або ж і багатозначне слово 

потрібно пояснити, він вдається до синонімії, наприклад:  

mustern – modellieren, reklamieren – zurückfordern, beanstanden;  

відтворити (як зразок) – зобразити, висувати рекламацію – вимагати 

повернення, висувати претензії. 

6) СЛ можуть виконувати функцію підсилення внутрішньо-емоційного 

вираження/оцінки, наприклад, від початку дії до емоційно-оцінюючої ознаки 

процесу:  

 gehen – schreiten; aufmachen – aufsperren; 

 іти – марширувати; відчиняти – розблоковувати, розібрати загорожу. 
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Проте, це дослідження не має за мету повний аналіз шляхів навчання 

перекладу СЛ НМ. Не використання багатств тематичних і синонімічних рядів 

має бути метою знайомства із цим явищем, а усвідомлення того, що СЛ 

служать засобом мовної економії, а практичне уміння підібрати влучне слово 

допоможе замінити цілий вираз детального пояснення.  

Результати дослідження дають підстави сказати, що метою навчання 

студентів перекладу СЛ НМ є: 1) Як на прикладах, так і за допомогою 

тренувальних вправ навчити умінню бачити, розуміти, відчувати, який синонім 

є хороший (влучний, доцільний), а який поганий; 2) Донести, що основною 

ознакою правильного перекладу є здатність СЛ передавати аналогічне поняття; 

3) Уміле використання СЛ допомагає мовцю чітко виразити свої почуття і 

думки, або ж, навпаки, їх приховати. 
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НІМЕЦЬКА РЕКЛАМА В СЕМАНТИЧНОМУ АСПЕКТІ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Реклама як важливий різновид масової комунікації стрімко увійшла в 

життя сучасної людини. Рекламний текст, заснований на використанні виразних 

можливостей мовних засобів усіх рівнів, має значний вплив на дотримування 
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різних стереотипів і способу життя сучасного суспільства. Аналіз мови 

реклами, важливого чинника розвитку економіки, на даному етапі є 

актуальним. Реклама – це частина культури, спресований образ сучасності, 

вона акумулює почуття і досвід усього суспільства [1, с.15]. 

Соціальне значення реклами, що стала важливим елементом суспільного 

життя і вийшла у ряд найважливіших видів масової комунікації, суттєві мовні 

процеси, які у ній відбуваються, стали об’єктом уваги лінгвістики, 

когнітивістики, соціолінгвістики. 

Як зазначає Шатін Ю.В., «головною рисою реклами як культурного 

феномену є її амбівалентність (внутрішнє протиріччя), тобто вона існує поза 

бажанням суб’єкта, але зрештою підкоряє собі його свідомість» [3, с.41]. Ми 

сприймаємо рекламні тексти не тому, що хочемо цього. Своїми засобами 

реклама змушує нас включати створювані нею висловлювання в наш 

культурний горизонт. Ефективність рекламної компанії залежить від мовного 

оформлення рекламного тексту. Тому реклама особливо цікавить лінгвістів та 

перекладачів. Серед рекламістів відома формула AIDA – абревіатура 

англійських термінів attention – interest – desire – action, що в перекладі означає 

«увага – зацікавленість – бажання – дія». Етапи психологічного впливу 

описуються у вигляді ланцюжка сприйняття: привернути увагу, викликати 

зацікавленість, породити бажання, дати аргументи на користь товару (або 

послуг), призвести до рішення зробити покупку або скористатися послугою [2, 

с. 49].  

Реклама – це складне поєднання компонентів, які взаємообумовлені в 

концептуальному відношенні. Рекламний стиль складається з художньо-

графічних (фотоматеріали) і вербальних компонентів, тобто безпосередньо з 

рекламного тексту. Коли на вітчизняний ринок надходять західні товари, 

раніше невідомі широкому колу споживачів, зростає важливість правильного 

перекладу рекламних текстів. Важливим є те, що при перекладацькій роботі з 

рекламними текстами потрібно не лише враховувати специфічні лінгвістичні 
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характеристики, а й особливу комунікативну спрямованість рекламних 

повідомлень. 

У сучасному світі завдання перекладу реклами в звичному розумінні 

ніколи не ставиться, оскільки самобутність рекламних текстів робить їх такими, 

що часто важко перекладаються, при перекладі втрачається яскравість і 

емоційність реклами, крім того, руйнується механізм прокомунікаційної 

психологічної дії рекламних звернень. Щоб рекламний текст виконував свою 

комунікативну функцію, його не досить перекласти, він повинен бути 

включений в культурне середовище мови перекладу. Часто з’являється 

«конфлікт форми і змісту», і перекладач не в змозі перекласти текст адекватно. 

Розуміння та переклад реклами потребує: по-перше, дуже хороших знань 

лексики та стилістики як мови оригіналу, так і мови перекладу; по-друге, 

необхідність проникнутись самому емоційною дією реклами, щоб потім вірно  

передати її рідною мовою; по-третє, враховувати міжкультурні та 

міжнаціональні особливості рекламного матеріалу, і, нарешті, зберегти 

прагматичну направленість рекламного повідомлення. 

Завдання перекладача – використати всі знання теоретичних основ 

перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки знання 

теоретичних основ перекладу та екстралінгвістичних реалій – необхідна умова 

адекватності перекладу.  
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ ДЛЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКІВ 

 

Володіння іноземною мовою є обов’язковою умовою кар’єрного росту 

фахівця будь-якого профілю, а також умовою його конкурентної спроможності 

на ринку праці. Професійний ріст  фахівця з теплоенергетики значною мірою 

залежить від того, як швидко та ефективно він здобуває професійно важливу 

інформацію як рідною так і іноземною мовами. 

Інформація у сфері теплоенергетики, що з’являється в друкованих 

виданнях та у мережі Інтернет,  ставить фахівців цієї сфери перед необхідністю 

швидко передивляти велику кількість інформації з метою її пошуку, вилучення 

та подальшого використання у процесі вирішення професійних завдань. 

Оскільки ефективність навчання професійно орієнтованого читання значною 

мірою залежить від вирішення проблеми відбору навчального  матеріалу, а 

також враховуючи той факт, що проблема відбору текстів для спеціальності 

“Теплоенергетика” є недостатньо розробленою дана робота є актуальною. 

Тому об’єктом тез є навчання читання спеціальної наукової літератури 

студентів немовних вузів, предметом – читання літератури з спеціальності 

теплотехніки. 

В умовах обмеженої кількості годин, відведених на навчання іноземній 

мові у немовному ВНЗ, а також  враховуючи той факт, що кожний студент має 

різний досвід і рівень володіння навичками читання, під час навчання у ВНЗ 

викладач має дуже ретельно підійти до навчання читання як виду мовленнєвої 
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діяльності і, зокрема, до відбору текстів для читання, щоб студенти могли 

досягти вихідного рівня B2. 

Таким чином, очевидною є необхідність розробки викладачами своїх 

власних комплектів ресурсних матеріалів, основними джерелами яких мають 

бути автентичні матеріали у галузі обраної студентами спеціальності. Тому 

ціллю  даних  тез є формування критеріїв відбору текстів для навчання читання 

майбутніх фахівців з теплоенергетики.  

Критерії як ознака, на основі якої відбувається оцінка або класифікація 

чого-небудь, у методиці є важливими, насамперед, для відбору навчального 

матеріалу. Критерії відбору, які, в свою чергу, розглядаються також як вимоги 

до відповідного навчального матеріалу (Н. В. Єлухіна, О. С. Малюга, Є. В. 

Мусницька, С. І. Шевченко), є підпорядкованими принципам елементами. За Н. 

Ф. Бориско критерії – це основні ознаки, на базі яких здійснюється якісна та 

кількісна оцінка одиниць, що відбираються, з метою їх включення/невключення 

до відповідних мінімумів [10, с. 104]. 

Таким чином, принципи визначають процес відбору навчальних 

матеріалів, а критерії, у свою чергу, оцінюють конкретний навчальний матеріал 

на предмет його придатності, а саме за кількісними та якісними параметрами. 

Деякі принципи та критерії можуть співпадати, проте, як правило, 

відрізняються обсягами їх застосування. 

Першим критерієм  є автентичність, під якою ми розуміємо,  насамперед, 

оригінальність текстів, написаних носіями мови та представлених на 

різноманітних веб-ресурсах. 

Наступний критерій передбачає різноманітність типів та жанрів текстів, 

що є також одним із найважливіших критеріїв відбору текстів для професійно 

орієнтованого читання, оскільки вміння у читанні можна вважати 

сформованим, якщо читач може вилучити необхідну для себе інформацію з 

будь-якого типу тексту. 

Відбір навчальних матеріалів відбувається з урахуванням критерію 

тематичності для забезпечення систематичності навчання в рамках робочої 
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навчальної програми, а також ОПП підготовки бакалавра (напрям підготовки 

6.050601 «Теплоенергетика»), що встановлює нормативну частину змісту 

навчання, його інформаційний обсяг та рівень засвоєння в процесі підготовки 

фахівця відповідно до вимог ОКХ. 

З огляду на те, що майже щодня з’являються нові дані щодо досягнень 

науки, постає необхідність слідкувати за актуальністю даних, тобто 

обов'язковим є дотримання критерію новизни/актуальності. 

Під час відбору текстового матеріалу важливим критерієм виступає 

відповідність рівню засвоєних знань студентів, а також їх віковим інтересам та 

потребам. Безпосередній успіх в навчанні читання фахівців з теплоенергетики 

пов’язаний з виконанням цього критерію. 

Важливим є також кількісний критерій обсягу текстів. Необхідно 

відбирати такі тексти, які б не відхилялися або незначно відхилялися від 

визначеної норми для навчання того чи іншого виду читання. Лише за таких 

умов можливе оптимальне сприйняття інформації. 

У такий спосіб, спираючись на наявні в методичній літературі критерії 

відбору навчальних текстів взагалі та текстів для читання зокрема, ми 

визначили такі основні критерії відбору текстів для навчання індивідуального 

професійно орієнтованого читання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій: 1) автентичності; 3) У такий спосіб, спираючись на 

наявні в методичній літературі критерії відбору навчальних текстів взагалі та 

текстів для читання зокрема, ми визначили такі основні критерії відбору текстів 

для навчання індивідуального професійно орієнтованого читання з 

використанням представленості різноманітних типів і жанрів текстів; 4) 

тематичності; 5) новизни і актуальності інформації; 6) співвіднесеності типів 

текстів із видами читання; 7) відповідності рівню сформованості вмінь у 

читанні, віковим інтересам та потребам студентів; 8) обсягу тексту. 

Наступним завданням нашого дослідження вважаємо розробку системи 

вправ для формування у майбутніх фахівців з теплоенергетики читацької 
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англомовної компетенції з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

 

В предлагаемом исследовании обосновывается необходимость и 

целесообразность продолжения традиции изучения латинского языка и 

античного наследия на современном этапе в учебных заведениях разного 

уровня. Актуальность этого вопроса связана с тем, что понятие 

«общеевропейского дома» вошло в широкий обиход. Основой 

«общеевропейского дома» является античная греко-римская цивилизация. Ее 

осознание как основы европейской цивилизации было осуществлено в период 

европейского Возрождения. С тех пор европейская культура строится как 

диалог с античностью, в котором каждая эпоха, обращаясь к наследию 

античных ценностей, находит ответы на свои вопросы.  

Одним из средств проникновения в античное наследие является латинский 

язык – не только язык Древнего Рима, но и основа европейской культуры 

вплоть до Нового времени. В самом начале своей истории латинский язык был 

языком небольшого племени латинян, проживавшего в низовьях Тибра в 

Италии, со временем он стал языком огромной Римской империи. С падением 

Римской империи ее язык как язык католической церкви, литературы, права, 
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образования и науки остается, выполняя надэтнические функции, в 

формирующихся варварских государствах Европы.  

На протяжении Средних веков, Возрождения и в Новое время в Западной и 

Центральной Европе латынь была основой как клерикального, так и светского 

школьного образования. 

Но в славянском православном мире вплоть до 16-17 вв. античное 

наследие воспринималось как наследие язычества, вредное и опасное для 

правоверных христиан. В Украине отношение к латинскому языку на разных 

этапах его использования было неодинаковым: сначала – враждебным, потом – 

одобрительным. Переломным этапом признания латинского языка в Украине 

были 30-е годы 17 в. В Киево-Могилянском коллегиуме латинский язык 

занимал первое место в учебной программе, там сохранилось немало 

написанных на латыни в середине и 2-й половине 17 в. школьных курсов 

теории поэтического и ораторского искусства, которые читались также и в 

Московской славяно-греко-латинской академии [1, с. 8-9]. 

С начала 18 в. античное наследие начинает активно осваиваться русской 

культурой. Латинский и греческий входят в учебные программы гимназий и 

университетов. В 19 в. в России складывается классическое образование по 

образцу западноевропейского и получает широкое распространение по всей 

стране в течение века.  

После событий Октября 1917 г. классические языки были упразднены и в 

структуре среднего, и высшего образования. Только после внесения изменений 

в Декрет 1921 г., начиная с 30-х гг. изучение древних языков сосредоточилось 

исключительно в высшей школе. Таким образом, произошел разрыв традиций 

преподавания классических языков, оставив несколько поколений советских 

людей в стороне от многих достижений цивилизации [2, с. 18-19]. 

Какие цели и задачи стоят перед преподаванием древних языков на 

современном этапе? Зачем вообще нужно изучать древние языки, в частности, 

латынь? Какую пользу может принести этот предмет школьнику, студенту?  
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В статье Ю.Г. Чернышова  «Особенности восприятия античной культуры в 

России»  акцентировано внимание на ряде гуманистических элементов 

античной культуры, не потерявших своей значимости и в современном 

обществе. Это сформировавшиеся уже в античности основные признаки и 

атрибуты  правового государства: демократия, верховенство закона, свобода 

слова, политический плюрализм и др.; характерное для античного 

мировоззрения признание самоценности свободной человеческой личности; 

исконный смысл понятия «гражданин», подразумевающий полноправие и 

ответственность свободного члена общества, добровольно берущего на себя 

обязанности перед этим обществом; возвышенный культ прекрасного, 

воспитывающий доброту и гармонию души, уважение к традициям 

предшествующих столетий. По мнению Ю. Г. Чернышова, эти и многие другие 

гуманистические элементы  античной культуры могли бы способствовать 

сближению с европейской цивилизацией и развитию «трудного 

общеисторического процесса – процесса  избавления от варварства» [3, с. 10]. 

Что в равной степени можно отнести и к Украине. 

Изучение латинского языка помогает более четко осознать языковые 

грамматические категории, свойственные как латинскому, так и украинскому и 

русскому языкам. Эти языки относятся к языкам синтетическим. Украинский и 

русский языки сохранили систему склонений, спряжений, понятие трех 

родовых форм и ряд других грамматических явлений, сближающих их с 

античными языками. Изучение латыни способствует и лучшему усвоению 

английского языка. Языка, за которым в последнее время все чаще 

закрепляются определения «международный язык» или «мировой язык» по 

причине его широчайшего применения во многих сферах жизни. Польза латыни 

для освоения английского связана с тем, что из 20 тыс. наиболее 

употребительных слов английского языка 10400 – латинского происхождения. 

Одним словом, знание античного наследия и латыни как его составной 

части – это то духовное наследие, от которого не стоит добровольно 

отказываться и в 21 столетии. Так как изучение латинского языка способствует 
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развитию мыслительных и духовных способностей реагировать на 

окружающий мир, формирует широкий кругозор и общегуманитарный подход 

к людям и их проблемам.  
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ЙОГО ТВОРЧОЇ IНДИВIДУАЛЬНОСТI 

 

Професійний саморозвиток педагога є внутрішній процес, спрямований на 

досягнення професіоналізму, що являє собою якісні самозміни особистісно-

професійної сфери та професійної діяльності. 

Мета – висвітлити провідні підходи до розуміння професійного 

саморозвитку як основної складової творчої індивідуальності педагога. 

Завдання: 

1.Провести теоретичний аналіз та узагальнення джерел  з проблеми творчої 

індивідуальності педагога. 

2.Розкрити основні складові творчої індивідуальності педагога. 

Об’єкт – творча індивідуальність педагога. 

Предмет – саморозвиток педагога як складова його творчої 

індивідуальності . 
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У психолого-педагогічній літературі інтерес до становлення особистості 

педагога-професіонала зростає особливо в останні роки у зв’язку з розвитком 

гуманістичних тенденцій у суспільстві, з розробкою і впровадженням 

концепцій особистісного, діяльнісного та системного підходу при вирішенні 

комплексних завдань саморозвитку та самовдосконалення особистості 

педагога, оптимізації різних підструктур його діяльності, та у зв’язку із 

посиленням уваги науковців до різних аспектів психології особистості 

(З.Н.Курлянд [2], В.Є.Сєдлачек [4], Г.Х.Яворська [4]). Гуманістичний потенціал 

педагогічної діяльності полягає також в тому, що вона створює можливості для 

розвитку і особистісного зростання самого педагога, задоволення його власних 

базових потреб, для формування стилів самопрезентації, адекватних соціальній 

ситуації та внутрішнім чинникам розвитку. 

Особливої уваги заслуговує науковий підхід до особистості педагога, 

пропонований З.Н.Курлянд, яка, розкриваючи особливості його професійного 

саморозвитку, акцентує увагу на мотиваційному, емоційно-вольовому, 

особистісному та професійно-педагогічному компонентах [2]. 

На думку вченого, мотиваційний компонент в процесі професійного 

саморозвитку педагога розкриває наявність мотивації на досягнення успіху, 

наявність упевненості в собі, задоволеність діяльністю; емоційний компонент 

розкриває відсутність емоційного напруження, страху перед аудиторією, 

уміння регулювати свої емоційні стани, наявність вольових якостей; 

особистісний компонент містить методологічну рефлексію, швидкість реакції 

на поведінку аудиторії, нормальну втомлюваність; а професійно-педагогічний 

компонент забезпечує вміння приймати педагогічно доцільне рішення у 

нестандартних ситуаціях, можливість застосування на практиці знань та вмінь 

педагога (професійних, психолого-педагогічних, загальних), стійку потребу  у 

самопізнанні, самореалізації та самопрезентації [2]. 

Під професійним саморозвитком ми розуміємо багатокомпонентний 

особистісно і професійно значущий процес, що сприяє формуванню 

індивідуального стилю професійної діяльності педагога, допомагає осмисленню 
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власної самостійної діяльності, є засобом самовдосконалення і становлення 

професіонала. 

В основу запропонованої А.К.Марковою та А.Я.Никоновою класифікації 

індивідуальних стилів діяльності педагога покладені наступні підстави: 

змістовні характеристики стилю (переважна орієнтація педагога на процес або 

результат своєї праці); динамічні (гнучкість, стійкість, перемикнення та ін.); 

результативність (рівень знань і навичок, інтерес до предмету) [3]. На основі 

цього виділено чотири стилі: емоційно-імпровізаційний, емоційно-методичний, 

розмірковувально-імпровізаційний і розмірковувально-методичний.  

Знання педагогом свого індивідуального стилю і опора на нього в своїй 

професійній діяльності та у прагненні до саморозвитку не призведе до успіху 

без здатності його коректувати, добудовувати, удосконалювати себе. 

Формувати стиль можна лише збагачуючи свою особистість, усвідомлюючи і 

розвиваючи свої найбільш сильні і оригінальні сторони, активізуючи 

педагогічну творчість. Завдяки особистісному і професійному саморозвитку і 

самовдосконаленню педагогам з різними стилями діяльності доступне 

досягнення високого рівня педагогічної майстерності. Проте, індивідуальні 

відмінності кожного разу зумовлюють особливий спосіб підготовки до 

педагогічної взаємодії, своєрідність механізмів і темпу ухвалення педагогічних 

рішень. Кажучи про індивідуальний стиль педагогічної діяльності, автори 

підкреслили, що, обираючи ті або інші засоби педагогічного впливу та форми 

поведінки, педагог враховує свої індивідуальні схильності [3].  

Висновки. Таким чином, творча індивідуальність педагога складається із 

його здібності до саморозвитку, яка містить самобутній професійний світогляд, 

пошук свого призначення і смислу життя, бачення перспектив і шляхів свого 

творчого зростання, здатність створювати щось нове, яскраве, оригінальне. Під 

саморозвитком сучасного педагога ми розуміємо багатокомпонентний 

особистісно і професійно значущий процес, що сприяє формуванню 

індивідуального стилю його професійної діяльності, допомагає осмисленню 
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власної самостійної діяльності, є засобом самовдосконалення і становлення 

професіонала. 

Перспективи подальшого дослідження. Індивідуальний стиль діяльності 

педагога визначає успішність його діяльності, тому перспективою подальшого 

дослідження бачимо вивчення факторів його формування. 
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АЛГОРИТМ МЕТОДИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО САМООБУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ  

 

Одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных 

языков в условиях евроинтеграции Украины является оптимизация процесса 

обучения с целью формирования у будущих специалистов коммуникативной 

компетенции, т.е. способности решать актуальные задачи общения в бытовой, 

учебной, производственной и культурной сферах средствами иностранного 

языка [3]. 
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Однако, в условиях неязыковой среды организация самостоятельной 

иноязычной речевой деятельности практически невозможна. Сокращение 

количества аудиторных часов на изучение иностранного языка в вузах страны 

приводит к интенсификации иноязычного самообучения студентов. 

Одним из видов иноязычного самообучения во внеаудиторное время 

является чтение аутентичных первоисточников и создание на их основе 

вторичных текстов, которые углубляют смысл изучаемой профессиональной 

тематики. Ведущим умением, при этом, становится способность отбирать 

наиболее важный материал по рассматриваемой проблеме и компоновать его. 

[1, с. 167] 

Методике обучения иностранным языкам известно множество технологий 

обучения иноязычному чтению. В их значительном большинстве 

обосновывается последовательность методических действий от самых 

простейших к более сложным: от приобретения знаний языковых явлений к 

формированию навыков и развитию умений их применения в постепенно 

усложняющейся речевой деятельности. Это усложнение проявляется в 

организации иноязычного чтения с учебными целями, затем с целью развития 

умений речевого поведения адекватного созданным ситуациям и, наконец, с 

целью решения реально возникающих, жизненно обусловленных проблем 

средствами изучаемого языка [2, с.76]. 

 Такая последовательность учебных действий для достижения выдвинутых 

целей, вполне дидактически обоснована. Однако, она не адекватна процессу 

самообучения иностранному языку. Трудно себе представить студентов, 

которые ради выявления необходимой информации из аутентичных текстов 

вначале изучали бы слова по исследуемой проблеме, затем составляли бы с 

ними словосочетания и предложения и записывали их в тетради и только потом 

обращались бы к соответствующим тематическим текстам, в которых могут 

оказаться далеко не все из предварительно выученных слов. 

В процессе самообучения студенты желают как можно скорее получить 

предполагаемый результат, поэтому они сразу обращаются к конечному 
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продукту своей деятельности и пытаются сделать его своим достоянием. 

Особенно очевидно это проявляется в процессе самообучения иностранному 

языку путём чтения. 

Методические преимущества такого чтения на изучаемом языке 

обоснованы О.Б. Тарнопольским. Учёный пишет, что «традиционная стратегия 

работы над текстом является стратегией чтения «снизу-вверх», когда 

предложения складываются из отдельных слов, которые воспринимаются одно 

за другим; абзацы образуются из отдельных предложений, а целостный текст – 

из отдельных абзацев. Такая стратегия не способствует развитию полноценных 

умений чтения иноязычных текстов, поскольку подталкивает студентов к 

использованию двуязычного словаря, как только они встречаются с 

незнакомым словом. Если таких слов достаточно много, то навыки и умения 

чтения в нормальном среднем темпе просто не могут развиваться» [4, с.76]. 

И далее автор объясняет, что стратегии читать «снизу-вверх» 

противопоставляется стратегия читать «сверху-вниз» и именно к ней следует 

приучать студентов с первых занятий. Она основывается на том, что вначале на 

основе просмотра всего текста, чтения заголовков и подзаголовков достигается 

понимание большей части его содержания. Затем таким же образом 

определяется смысл отдельных абзацев. В результате достигается полное 

понимание текста до начала осмысления каждого его слова. Поэтому, когда 

такое пословное чтение начинается, оно уже осуществляется на основе 

понимания общего смысла. Это содействует пониманию незнакомых элементов 

с помощью догадки и обращения к потенциальному словарю и устраняет 

необходимость использования двуязычного словаря. У студентов 

вырабатывается установка чтения как вида речевой деятельности, которое 

происходит в достаточно быстром темпе. Данная стратегия способствует 

развитию большинства режимов чтения: просмотрового, когда устанавливается 

наиболее общее содержание текста; ознакомительного, когда определяется 

содержание его отдельных частей и абзацев; изучающего, когда осуществляется 

пословное чтение текста [4, с.76-77]. 
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Мы разделяем изложенную точку зрения, однако понимаем, что студентов 

нужно снабдить дорожной картой в виде алгоритма определённых 

методических действий, для того чтобы они смогли качественно работать с 

аутентичным материалом. 

Данный алгоритм должен состоять из следующих методических действий: 

самостоятельного отбора текстов по заголовкам и ключевым словам; 

самостоятельного выбора частей текстов в соответствии с изучаемой 

тематикой; самостоятельной семантизации прочитанного; лингвистической и 

смысловой взаимосвязи предложений и абзацев; составления аннотаций и 

резюме по прочитанным материалам; самостоятельного перефраза 

предложений; самостоятельного подведения результатов своей учебной 

деятельности в виде прироста полученных смысловых фактов и употреблённых 

лингвистических явлений. 

Освоение методики самообучения английскому языку по предложенному 

алгоритму способствует становлению у студентов иноязычной компетенции, а 

также создаёт предпосылки для развития их будущей профессиональной 

компетентности. 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Сучасні тенденції модернізації вітчизняної освіти висувають нові вимоги 

до процесу навчання іноземної мови. У цьому контексті великого значення 

набувають інноваційні методи навчання іноземних мов, які покликані 

покращити засвоєння знань з іноземної мови та підвищити мотивацію до її 

вивчення. 

Об’єктом нашого дослідження є інноваційні методи навчання іноземної 

мови. 

Предмет дослідження – використання ігрових методів навчання іноземної 

мови. 

Мета дослідження – визначити роль гри у методиці викладання іноземної 

мови як інноваційного методу навчання. 

Проблемою використання ігор у навчальному процесі займалися такі 

науковці як О. Вишневський, Г. Китайгородська, Є. Пассов, Г. Рогова, 

О. Тарнопольський, Г. Щедровицький, що представили у своїх працях 

теоретичні основи та практичні аспекти застосування ігор у навчальному 

процесі. Серед зарубіжних науковців слід зазначити U. Baer, H. Behme, 

M. Dreke, W. Lohfert, L. Prange, A. Spier. 

Роль ігрових методів підкреслюють вчені, П. Підкасистий і Ж. Хайдаров, 

які вважають, що використання ігрової форми навчання у загальноосвітній та 

професійній підготовці виросло нині з предмета наукових дискусій у більш 

перспективний напрямок реальної активізації навчального процесу у 

XXI ст. [2].  

Інноваційні методи навчання іноземної мови характеризуються тим, що є 

сучасними та здатні змінюватись відповідно до вимог часу. У порівнянні з 
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ними традиційні методи вважаються більш сталими та такими, що базуються на 

конкретних загальновизнаних наукових положеннях. Якщо в загальному 

оцінювати інноваційні методи, то потрібно зазначити їх комунікативний 

характер, який передбачає розвиток комунікативних умінь і навичок, активні 

форми роботи та розвиток спонтанного, непідготовленого мовлення, на відміну 

від традиційних, які спрямовані переважно на розвиток граматичних умінь і 

навичок, пасивний характер форм роботи та вивчення матеріалу напам'ять. 

Хоча ігрові методи відомі та використовуються у процесі навчання 

іноземної мови досить давно, проте їх можна віднести до інноваційних методів, 

оскільки вони повністю відповідають зазначеним критеріям. Вони вимагають 

активності від учасників процесу навчання, спонтанного мовлення, є, 

безперечно, комунікативними та здатні змінюватись і з’являтись у різних 

абсолютно нових варіаціях.  

Завдяки іграм можна створити ситуації, наближені до життя, в яких 

студенти вимушені використовувати мову як єдиний засіб спілкування. Ігри 

використовують для формування та розвитку навичок і вмінь на всіх етапах 

навчання. Гра сприяє запобіганню монотонності навчання, тому що інтригує, 

дивує її учасників, дозволяє відчути емоції, почуття співпраці, творчості, тому 

навчальна інформація, яка містить необхідну лексику та граматичні 

конструкції, запам’ятовується краще. Адже «гра, як універсальний засіб, 

допомагає вчителю іноземної мови перетворити досить складний процес 

навчання в захоплююче й улюблене заняття» [1]. 

Ігрові методи постійно розвиваються і таким чином з’являються все нові 

види ігор, які дозволяють використовувати їх на будь-якому етапі навчання.  

Серед таких видів ігор потрібно згадати таку гру як «коктейльна вечірка», 

під час якої студентам слід уявити себе учасниками вечірки, на якій вони 

повинні познайомитись один з одним та поговорити відповідно до заданої 

викладачем тематики. Під час гри тренуються комунікативні навички, та по її 

завершенню підбиваються підсумки відносно того, наскільки кожний здатен 

відновити деталі проведених розмов. 
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«Диктант з картинки» представляє собою з одного боку аудіювання, з 

іншого – тренування мовленнєвих умінь і навичок. Під час цієї гри 

необхідними засобами є картинки, олівці та папір. Учасники гри діляться 

попарно та, відповідно, один отримує картинку, яку повинен описати, а інший 

повинен намалювати почуте. 

Гра «пантоміма» може вдало використовуватись з метою закріплення нової 

лексики. Учасники, поділені на групи, показують за допомогою пантоміми 

якесь слово, інша група повинна його відгадати.  

Така гра як «ралі» передбачає виконання різних завдань учасниками, 

поділеними на групи, з переходом від однієї «станції» до іншої. Завдання 

кожної «станції» полягають у розв’язанні кросворду, підставленні слів або літер 

і т. і. По завершенню перевіряється правильність відповідей всіх груп-

учасників.  

Представлені ігри є прикладом активної взаємодії учасників 

комунікативного процесу, що відбувається на занятті з іноземної мови. Їх 

перелік можна продовжувати та винаходити нові варіанти ігор, які будуть 

задовольняти навчальні потреби під час вивчення іноземної мови. Широкий 

спектр ігор дозволяє обирати та застосовувати їх відповідно до теми заняття та 

етапу навчання. 

З впевненістю можна стверджувати, що саме гра сприяє активізації 

діяльності студентів на занятті з іноземної мови, а також відповідає за розвиток 

мовленнєвих навичок та мовних умінь.  

Перспективи нашого подальшого дослідження вбачаємо у пошуку і аналізі 

нових цікавих видів ігор для навчання іноземної мови та їх апробації під час 

практичних занять з іноземної мови, а також визначення їх ефективних сторін 

та ймовірних недоліків. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИМИТАЦИОННО-ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ОДНО 

ИЗ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Использование деловых игр в системе профессиональной подготовки 

учителей является одним из эффективных средств, открывающих широкие 

возможности для управления учебным процессом и его оптимизации в 

языковых педагогических вузах. 

По нашим наблюдениям, формирование профессиональной компетенции у 

студентов пединститутов и совершенствование иноязычно-речевого 

компонента педагогического мастерства у учителей более интенсивно 

происходит на основе системного, постоянного разыгрывания 

профессиональных ситуаций – аналогов реального общения в данной сфере 

(для учителей – профессионально-производственной; для учащихся – сфере 

обучения). 

Имитационно-деловые игры (ИмДИ)  следует рассматривать как 

комплексный прием, моделирующий одну из типових ситуаций 

профессионального обучения группового типа. В имитационной игре 

реализуется  «допуск», моделирование в двух напрвалениях. Это 

транспортизация сфер (производственной – учебной) и языка ( родного – 

иностранного). 

При использовании ИмДИ вырабатывается стереотип адекватного 

вербального реагирования на события учебной действительности, т.е. 

формируется некоторый уровень профессиональной готовности. Применяя 
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ИмДИ в языковых педагогических вузах, преподаватели, прежде всего, 

направляют и корректируют процессы, связанные с поиском оптимального 

лингвистического «образа» профессиональной роли. 

Типовыми ситуациями профессиональной сферы общения (учебно-

воспитательный процесс в школе) могут быть: встреча с учителем-новатором, 

классное собрание, концерт художественной самодеятельности, коллективная 

экскурсия, проведение научной англоязычной конференции т. д. Эти ситуации 

прежде всего становятся прототипом деловых игр.  

Рассматривая ИмДИ как разновидность группового общения, можно 

выделить следующие характерные их особенности: 1)общий объект 

речемыслительной деятельности для всех участников контакта; 

2)целенаправленность речевых актов, направленных на достижение общего 

результата; 3)диалогичность контакта, т.е. последовательная и процедурно-

регламентированная смена ролей говорящего и слушающего; 

4)последовательная смена устных и письменных речевых актов.  

Коммуникативный анализ ИмДИ дает возможность раскрыть известный 

дидактический потенциал ее, заключающийся, в частности в том, что данный 

прием позволяет подключить к активной работе над языком практически всех 

членной учебной группы.  

Индивидуальная (межличностная) разновидность ИмДИ может 

рассматриваться как вспомогательная, т.е. как подготовительное упражнение, 

этюд. Так, например, методистами рекомендуется использовать в качестве 

таких подготовительных игровых упражнений обучающие грамматические и 

лексические игры; мыслительные задачи викторины, головоломки, шарады, 

загадки и т.д., позволяющие расширить запас слов, активизировать лексику; 

ситуативно-ролевые игры, которые призваны научить слушателей пользоваться 

усвоенными ранее языковыми средствами в новых ситуациях [1, с.11]. 

Использование любого сложного методического приема, вовлекающего в 

работу обучаемых, а тем более всю группу, предполагает владение 
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преподавателем определенной управленческой техникой, сущность которой 

частично вытекает из описания деловых игр.  
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КОНЦЕПТ ПРАЦЯ У НІМЕЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ ФОЛЬКЛОРІ 

ЯК ЕЛЕМЕНТ КОДУ ВІДТВОРЕННЯ НАЦІЇ 

 

Європа сьогодні будує єдине суспільство, де глобалізаційні процеси 

повинні урівноважуватися збереженою і певною мірою уже культивованою на 

цей час національною ідентичністю. На наших очах формується нова 

європейська полікультурність, і знання про різні етнічні особливості, 

можливості співіснування націй відіграють ще більшу, ніж до цього часу, роль. 

За будь-яких умов етнічна ідентифікація залишатиметься визначальною і в 

третьому тисячолітті, вважає англійський політолог Ентоні Сміт [1].  

Німці, як кількісно визначальний етнос Центральної Європи, посідають у 

європейській історії особливе місце. У дитячому фольклорі закладено код 

відтворення нації, її психотип (адже народ, звертаючись до свого майбутнього – 

дитини, використовував найбільш тонкі свої бачення, виявляв найінтимніші 
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куточки душі) – тому дослідження дитячого фольклору може дати відповідь на 

важливі питання, пов’язані з розвитком Європи як континенту: автентичний 

дитячий фольклор етносів, що населяють Європу з огляду на специфіку 

бачення та діяння – важливий матеріал для моделювання розвитку процесів 

взаємодії у глобалізаційний період. 

У німецькому дитячому фольклорі багато поезій, що оспівують працю 

людини. І це не випадково, адже саме праця є ключовою умовою прогресу 

людської спільноти, головним засобом соціалізації особистості, де 

відбуваються її адаптаційні процеси. 

Метою дослідження є визначити специфіку вживання концепту праця на 

матеріалі німецького дитячого фольклору. Об’єкт дослідження – німецький 

дитячий фольклор. Предмет дослідження – концепт праця у німецькому 

дитячому фольклорі. Завданням дослідження є проаналізувати основні моменти 

вживання концепту праця в німецькому дитячому фольклорі. 

Cпостерігається cпецифіка вживання концепту праця у різних 

європейських народів. Якщо в словаків тематична група творів про працю 

містить переважну більшість текстів про пастухів та високогірне вівчарство, а в 

українців – про польові роботи, вирощування хліба, то в німецькому дитячому 

фольклорі на перше місце виступає ремесло: тут навчають, як випікати хліб 

(«Backe, backe Kuchen» [2, c. 20]), як будувати дім («Wer will fleißige 

Handwerker sehn» [2, с. 28]), як прати білизну («Zeigt her eure Füße» [2, с. 29]), 

чим відрізняється праця мисливця, єгеря, сажотруса від роботи маляра («Grün, 

grün sind alle meine Kleider» [2, с. 50]), і аж нарешті – як працювати на землі 

(«Im Märzen der Bauer» [2, с. 91]). Нема професій престижних чи непрестижних: 

усі ремесла хороші й потрібні. Головне – у ставленні до роботи, будь-яку працю 

необхідно виконувати з любов’ю. 

Дитину навчають любити не тільки результати праці, а й сам процес; 

пропонується стереотип: працювати означає одержувати задоволення. У 

німецькому фольклорі є багато творів, які уславлюють результат людської 

праці. Так, у вірші «Es führt über den Main» про кам’яний міст переживається 
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радість від того, що тепер через річку можна перебратись, танцюючи («Es 

führt über den Main eine Brücke von Stein, wir fassen die Händ’, und wir tanzen 

ohn’End.» / Укр.: Веде через Майн міст з каменю – ми беремось за руки і 

танцюємо без кінця. [2, с. 37]). А у вірші «Zeigt her eure Füße» [2, с. 29] дитині 

пропонується, допомігши прачкам у їх нелегкій роботі, потанцювати («Sie 

tanzen, sie tanzen, sie tanzen den ganzen Tag» [2, с. 29]). Праця і танець у 

німецькому фольклорі стоять поруч так само, як в українському – праця і пісня. 

Танець – колективне єднання і переживання радості разом: «Brüderchen, kommt 

an Tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das 

ist nicht schwer!» [2, с. 31]. 

Ще одна особливість німецької моделі людської праці – обов’язок, що 

грунтується на взаємодопомозі. Якщо людина з якихось причин не працює, від 

цього страждають інші. Так, швець, що мав майстерню, інструменти й матеріал 

для черевичків, але не мав бажання працювати, не пошив гусенятам черевички, 

і вони тепер мерзнуть: «Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Die Gänslein 

gehen barfuß und hab’n keine Schuh. Der Schuster hat’s Leder, kein’ Leisten 

dazu. Drum kann er den Gänslein auch machen kein Schuh!» /Укр.: Гусоньки йшли 

босоніж, не мали черевиків. Швець мав шкіру, та не мав бажання. Тому він 

гусеняткам черевиків не зробив. [2, с. 57]). Лежебоки, ледарі висміюються.  

Таким чином, проаналізувавши основні моменти вживання концепту праця 

в німецькому дитячому фольклорі можна зробити наступні висновки щодо його 

специфіки: на перше місце виступає ремесло; працювати означає отримувати 

задоволення; прославляється результат людської праці; праця і танець стоять 

поруч; людська праця – обов’язок, що грунтується на взаємодопомозі. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Тенденції переходу до інформаційного суспільства і необхідність підготовки 

конкурентоспроможних фахівців на світовому ринку праці, з одного боку, та 

виникнення небезпеки втрати кваліфікованих кадрів з іншого, ставить питання 

якості освіти особливо гостро у наш час. Перед викладачами ВНЗ постає 

проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студента. Методи 

активізації навчальної діяльності дають можливість істотно підвищити 

ефективність навчання, що у свою чергу сприяє кращому засвоєнню знань 

студентами. 

Зазначимо, що теоретичні засади застосування сучасних педагогічних 

технологій у навчальному процесі розкрито у працях В.П. Беспалько, 

І.М. Богданової, М.В. Кларіна, Е.А. Михайлова, Г.В. Селевка. 

На основі аналізу наукової літератури із досліджуваної проблеми ми 

прийшли до висновку, що на сьогоднішній день ні серед учених-теоретиків, ні 

серед практиків поки що не вироблено загальноприйнятого трактування 

поняття технологія. Це спонукало нас до дослідження у даній галузі.  

Отже, мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні переваг 

використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі вузів. 

Завдання: вивчити стан проблеми у сучасній теорії та практиці навчання вищої 

школи; визначити та проаналізувати найбільш перспективні педагогічні 

технології, що широко застосовуються у навчальному процесі.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що на сьогодні існує 

понад 300 підходів до поняття «педагогічна технологія», в залежно від того, як 

автори розуміють структуру і компоненти освітнього процесу. Проте, першим, 

хто ввів у науковий та практичний обіг сам термін «педагогічна технологія» був 
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В.П. Беспалько. Він визначив дане поняття як «проект визначеної педагогічної 

системи, яку реалізують на практиці» [1]. 

Форми, методи і технології інноваційного навчання досить різноманітні: 

розробка проектів, програм, планів, розв'язання нестандартних завдань, 

індивідуальні стандартні завдання, ділові ігри, особистісно-орієнтований 

підхід, перехід від монологу до дискусії, диспути, «мозкові штурми». 

Одним із пріоритетних та найбільш перспективних напрямів є метод 

інтенсивної освіти, що мобілізує і активізує діяльність учасників педагогічного 

процесу. Він отримав назву кейс-стаді (метод ситуаційних вправ, ситуаційний 

метод), його розробили англійські науковці М. Шевер, Ф. Едейем та К. Єйтс. 

Кейс-стаді, за визначенням вчених Ш.І. Бобохужаєва та З.Ю. Юлдашева, це 

«сукупність умов та обов’язків, що описують конкретні, реальні обставини на 

даному етапі» [2]. 

Перевага даного методу полягає у тому, що він одночасно відображає не 

тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який 

необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало поєднує 

навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і 

ефективним у реалізації сучасних завдань системи освіти. Отже, сутність «кейс-

стаді» полягає у використанні конкретних випадків для спільного аналізу, 

обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчальної 

дисципліни. 

До методів активізації навчальної діяльності студентів на практичних 

заняттях з іноземної мови можна віднести «метод проектів». Як зазначає 

Г. Ісаєва «проектування – це особливий тип інтелектуальної діяльності, 

відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване 

дослідження» [4]. 

Відзначимо, що робота за методом проектів передбачає постановку 

конкретних завдань, їх розкриття, розв’язання, з обов’язковою наявністю ідеї та 

гіпотези розв’язування проблеми, чітким плануванням дій, розподілом (якщо 

розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для кожного 
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учасника за умов тісної взаємодії, відповідальності учасників проекту за свою 

частину роботи, регулярного обговорення проміжних кроків та результатів, при 

необхідності коректувати і виправляти помилки та недоліки. 

Аналізуючи переваги даного методу, ми дійшли до висновку, що проектна 

діяльність передбачає відхід від авторитарних і репродуктивних методів 

навчання, вимагає обміркованого та обґрунтованого поєднання з різними 

методами, формами і засобами навчання. Студент поряд із викладачем виступає 

рівноправним суб’єктом навчання. Викладач стає керівником, організатором і 

помічником, а не лише носієм та транслятором знань. 

Таким чином, беручи до уваги проаналізовані аспекти інноваційних 

технологій, зауважимо, що використання педагогічних технологій у 

навчальному процесі вузів забезпечить впровадження системно-діяльнісного 

підходу та реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Це дасть можливість 

вилучити із навчально-виховного процесу малоефективні способи передачі 

знань.  
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ДВОКОМПОНЕНТНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У 

КІНЕМАТОГРАФІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВ 
 

Словотвір сприяє безперервному поповненню і розвитку термінологічного 

фонду будь-якої мови, відображаючи усі зміни у виробничій діяльності 

людини. Найбільш поширеним способом створення нових термінологічних 

одиниць є використання внутрішніх ресурсів мови. Сферою наших інтересів є 

кінематографічна термінологія французької мови (КТФМ) і кінематографічна 

термінологія української мови (КТУМ), у яких найпоширенішим способом 

номінації є синтаксичний спосіб, тобто створення термінологічного 

словосполучення (ТС).  

Мета доповіді – аналіз синтаксичного способу утворення двокомпонентних 

кінематографічних термінів французької та української мов. Досягнення 

поставленої мети передбачає розв'язання завдань: дослідження структурної 

організації двокомпонентних кінематографічних термінів КТФМ і КТУМ; 

вивчення позиційних особливостей термінокомпонентів в ТС; визначення 

найбільш продуктивних структурних моделей. 

Об'єктом дослідження виступає кінематографічна термінологія (КТ) 

французької та української мов. Предметом дослідження є особливості 

структурної організації двокомпонентних кінематографічних ТС у французькій 

та українській мовах. Матеріалом дослідження виступають 2896 французьких 

двокомпонентних кінематографічних термінів та 2092 українських 

двокомпонентних кінематографічних термінів. 

ТС являє собою синтаксичну конструкцію, утворену з’єднанням двох і 

більше неслужбових термінів, за способом підпорядкування залежного 

компонента головному [1, с. 333; 2, с. 247].  
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Двокомпонентні конструкції є простими ТС, оскільки вони складаються з 

мінімально необхідної кількості термінокомпонентів [3, с. 174]. Що стосується 

структурної організації двокомпонентних ТС, то КТФМ використовує вдвічі 

більшу кількість структурних моделей, ніж КТУМ: 10 і 5 відповідно. Ряд 

моделей характеризується формальною симетричністю: S + S, Adj + S / S + Adj, 

V + S, Num + S, S + Adv. 

Найбільшою продуктивністю в КТФМ відзначається структурна модель S 

+ S, за якою було створено 1449 ТС: encodeur (m) vidéo, bande (f) effets, caméra 

(f) vidéo, positif (m) son, procédé (m) polaroïd, silence (m) plateau.  

В КТУМ дана модель займає друге місце за продуктивністю (405 одиниць), 

поступаючись атрибутивно-субстантивній моделі: коефіцієнт яскравості, 

ефект реверберації, диверсифікація кіноіндустрії, метод фронтпроекції.  

Структурна модель S + S включає в себе підтип S + prep. + S, отже, можна 

говорити про безприйменниковий і прийменниковий зв’язки між компонентами 

двокомпонентних ТС. В КТФМ переважають прийменникові синтаксичні 

конструкції: 1287 прийменникових ТС. В КТУМ, навпаки, превалюють ТС з 

безприйменниковим зв’язком між компонентами: 366 безприйменникових ТС. 

Структурна модель Adj + S є найбільш продуктивною в КТУМ – 1663 ТС. 

В КТФМ їй відповідають дві моделі: повністю симетрична модель Adj + S, яка 

не відрізняється особливою продуктивністю (48 ТС) і дзеркальна модель S + 

Adj, що займає друге за продуктивністю місце (1342 ТС): фр.: autre (m) champ, 

actualités (f) cinématographiques, faux raccord (m); укр.: відзнята кіноплівка, 

кінематографічна школа, цифрова фонограма.  

Термінокомпоненти даної структурної моделі пов’язані між собою 

підрядним зв’язком узгодження, а в семантичному плані, відносини між ними 

можна охарактеризувати як означальні. Ця структурна модель відзначається 

атрибутивною повнотою і лаконічністю. 

Структурна модель V + S є набагато менш продуктивною порівняно з 

вищеописаними моделями. В КТФМ за даною структурною моделлю утворено 

32 ТС, а в КТУМ – 12 ТС. Компоненти структурної моделі V + S зв’язані між 
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собою підрядним зв’язком прилягання, а семантичні відносини між 

компонентами носять об’єктний характер: фр.: avancer le film (m), resserrer un 

montage (m), équiper le décor (m); укр.: крутити фільм. 

Стуктурна модель Num + S також не відрізняється продуктивністю в КТ: у 

досліджуваних мовах за даною моделлю було створено по 11 термінів. В якості 

означального використовується порядковий числівник, що знаходиться в 

препозиції до означуваного: фр.: premier développement (m), premier montage 

(m), quatrième piste (f); укр.: перше дозрівання, друге дозрівання, другий план. 

Також в КТ досліджуваних мов використовується модель S + Adv: фр.: 

colleuse (f) à sec, son (m) off, voix (f) off; укр.: проявлення вручну. 

Особливістю даної моделі у французькій мові є те, що в одному ТС можуть 

поєднуватися національні і запозичені терміни. 

Наступні структурні моделі представлено тільки в КТФМ, де вони не 

відрізняються продуктивністю: S + V: machine (f) à bruiter, machine (f) à 

développer, pâte (f) à modeler; S + pronom: cinéma (m) chez soi; Adv + S: 

directement en vidéo; V + Adv: couper sec. 

Отже, двокомпонентні ТС є найбільш поширеним структурним типом 

кінематографічних ТС в обох мовах. В КТФМ переважає використання 

субстантивно-субстантивної моделі, а в КТУМ – атрибутивно-субстантивної 

моделі. Це пояснюється характером досліджуваних мов: аналітичністю 

французької мови і синтетичністю української.  

Перспективою подальших розвідок вважаємо дослідження 

полікомпонентних моделей ТС французької та української мов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Поскольку знание иностранного языка является неотъемлемым фактором 

для специалиста в любой научной области, но количество аудиторных часов в 

учебном плане специальностей вынуждено сокращается, преподаватели 

иностранного языка вынуждены искать новые приемы обучения [1, c. 16]. 

Целью работы является повышение заинтересованности студентов в освоении 

иностранного языка, а повышение качества знаний за счет использования 

информационных технологий ввиду однозначной доступности компьютерных 

устройств в настоящее время. 

Задачей является разработка программного продукта, который позволит 

сделать обучающие задания интересными, эффективными, современными [2, с. 

458].  В качестве объекта исследования выступают информационные системы, в 

основе которых лежат базы данных и современные графические средства 

отображения информации. Предметом исследования являются методы и 

средства дистанционного обучения.  

В программе для студентов необходимо использовать наиболее 

современные достижения в сфере информационных, например, анимационные 

эффекты, видеоклипы и другие мультимедийные средства.  

Разработка обучающих программ находится на границе двух областей: 

компьютерной науки и предметного содержания. Вот почему очень важным 

здесь является эффективное использование знаний представителей обеих 

областей.  
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Обучающая программа должна работать в двух направлениях: процесс 

обучения/изучения и контроль (тестирование) приобретенных знаний [3, 

c. 263]. 

Специфический характер каждого специального  факультета обеспечивает 

замечательную возможность создавать такие программы. Многие дисциплины, 

которые изучают студенты каждого факультета, содержат огромное количество 

схем, рисунков, диаграмм, и т.п. Например, рисунки, показывающие строение 

растения, клетки, тела человека и животного, его конкретных частей и органов 

и т.д. Данный материал особо ценен, если требуется  создание широкого 

диапазона заданий, одновременно решающих две задачи: обучение 

специальным предметам и иностранному языку. Для этой цели могут быть 

использованы методы компьютерного дизайна, например, студент получает 

задание собрать схему клетки. Программа обеспечивает пользователя набором 

инструментов, каждый из которых обозначен термином для соответствующего 

компонента клетки на иностранном языке. Выбирая инструменты (термины), 

студент конструирует схему терминов. Отобрав все необходимые компоненты 

и разместив их в соответствующей части рабочего поля, студент дает команду 

завершить задание. После этого программа замещает термины, выбранные 

студентом, рисунками. В результате на экране должна появиться законченная 

схемы клетки. Студент оценивает свои ошибки визуально и информирует 

программу о том, является ли полученный результат правильным. Программа 

оценивает оба ответа, таким образом, проверяя знания студента и в области 

иностранного языка, и в области предметных знаний.  

Перемешивая и произвольно меняя термины для каждого нового студента, 

программа позволяет нам получить большое количество вариантов одного и 

того же задания. Если студент отвечает успешно на предложенные вопросы, 

следующий набор задач можно сделать более сложным, таким образом, 

поднимая уровень задания.  

Авторизованный пользователь (преподаватель) имеет возможность 

добавлять новые задания к программе или изменять уже существующие. 
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Для реализации программы необходимо разработать такую структуру базы 

данных, которая предоставит возможность сохранять следующую информацию: 

данные о пользователях нескольких уровней прав доступа; набор заданий 

различного вида (традиционные тестовые вопросы; схемы, состоящие из набора 

конструктивных элементов и т.д.); сформированные наборы заданий для 

проведения тестирования; результаты выполнения заданий студентами. 

В целом разработанная программа должна обеспечивать следующие 

функции: идентификация пользователя, средства формирования заданий со 

стороны преподавателя («картинка» схемы, ее разделение на конструктивные 

элементы, привязка терминов на различных языках к каждому элементу); 

формирование тестового набора заданий; средства воссоздания студентом 

схемы из предложенных элементов; оценка правильности полученной схемы; 

сохранение результатов тестирования; ведение статистики по выполненным 

заданиям (оценка конкретного студента, средний результат по группе, поиск 

слишком легких или слишком сложных заданий и т.д.). 

Описанные схемы конструирования заданий могут применяться в любой 

области знаний, делая, таким образом, возможным создание "универсальной" 

обучающей программы. В перспективе возможно добавление новых 

разновидностей вопросов с применением теории игр, видео-конструкторов и 

т.д. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Активізація освітньої, наукової та культурної інтеграції України до 

загальноєвропейської і світової спільноти актуалізує потребу розробки 

інноваційних підходів до формування міжкультурної компетентності (МК) 

студентів-філологів, необхідних їм для ефективної професійної діяльності в 

умовах полікультурного середовища. Одним із напрямів наукового пошуку у 

цій площині є методи об’єктивного оцінювання МК студентів-філологів на 

етапі їх професійної підготовки. 

Міжкультурна компетентність у сучасній науковій думці досліджується у 

контексті світових освітніх тенденцій, міжнаціональних та міжкультурних 

відносин, фахової підготовки, полікультурної освіти [1]. Тлумачення поняття 

«міжкультурна компетентність» та висвітлення питань щодо її формування 

знаходимо у працях К. Беннет, В. Джонсона, О. Леонтович, Ю. Рот, 

А. Садохіна, Н. Смірнової, Н. Якси і багатьох ін. Окремі аспекти процесу 

оцінювання МК розглянуто зарубіжними дослідниками Ф. Дервіном, 

Д. Діердорф та ін. 

Метою нашого дослідження є аналіз основних методів оцінювання 

міжкультурної компетентності студентів-філологів у процесі їх професійної 

підготовки. Основним завданням дослідження є визначення найбільш 

ефективних методів оцінювання МК зі зверненням до зарубіжного досвіду у цій 

галузі. Об’єкт дослідження – МК студентів у контексті фахової підготовки. 

Предмет дослідження – методи оцінювання МК студентів філологічних 

спеціальностей. 

Міжкультурну компетентність доцільно визначити як інтегровану єдність, 

що включає міжкультурні знання, уміння, навички, розуміння та позитивне 
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ставлення до інших культур, даючи змогу ефективно та адекватно здійснювати 

комунікативну діяльність у полікультурному середовищі. 

Одним із методів визначення рівня сформованості МК студентів-філологів 

є використання стандартних тестів множинного вибору, що містять питання з 

галузі культури. Такі тести зручні для перевірки, але вони відображають лише 

рівень фактичних знань, які, здебільшого, мають загальний характер та 

формуються під впливом культурних стереотипів. 

Інший метод полягає у використанні шкали Лайкерта (містить градацію 

ступеню згоди чи незгоди з певним твердженням щодо об’єкта). Цей метод 

зазнав критики окремих зарубіжних дослідників, оскільки достовірність 

результатів базується на припущенні, що респонденти мають бажання та 

уміють здійснювати об’єктивне самооцінювання [4]. 

Метод «навчальних контрактів» (з англ. learning contracts). Метод 

передбачає попереднє обговорення зі студентами змісту навчального матеріалу, 

способів оволодіння ним, часу, необхідного для цього, визначення 

прогнозованого рівня сформованості МК та критеріїв його оцінювання. 

Студент під керівництвом викладача має поставити перед собою завдання, 

спрямовані на досягнення очікуваних результатів [2, c. 74]. 

Метод електронних портфоліо. Створюючи такі портфоліо (інколи їх 

називають біографією міжкультурного досвіду), студенти поміщають туди 

результати своїх міжкультурних досліджень: статті-роздуми, курсові роботи, 

фотоматеріали та інші задокументовані свідчення їх продуктивної праці. Існує 

спеціальне програмне забезпечення, яке дає змогу оцінювати результати 

навчання студентів.  

Метод написання критичних статей (есе). У спеціальних електронних 

журналах та блогах студенти висловлюють своє ставлення до тих чи інших 

культурних явищ, обґрунтовують власну позицію, описують процес та 

результати співпраці з представниками інших культур, пов’язують 

повсякденний досвід міжкультурної комунікації з вирішенням актуальних 

соціальних та культурних проблем.  
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Метод спостереження. Метод використовується для визначення рівня 

сформованості МК студентів на основі оцінювання їх поведінки у контексті 

повсякденної міжкультурної комунікації, наприклад, під час перебування з 

сім’єю іноземців, навчання з викладачем із зарубіжного університету тощо. 

Метод непрямих доказів. Зазначений метод полягає в організації 

опитувань, анкетувань, індивідуальних та групових інтерв’ю, бесід у фокус-

групах, аналізі записів у навчальних планах студентів [2, c. 75]. 

Висновки. Варто зазначити, що об’єктивність більшості з 

охарактеризованих вище методів залежить від добросовісності та чесності 

самих студентів, їх бажання ділитись власним досвідом міжкультурної 

комунікації. Викладачам буває надзвичайно важко об’єктивно проаналізувати 

портфоліо чи щоденники студентів, переконатись у достовірності отриманої 

інформації, уникнути порушення етичних норм. Найбільш об’єктивні 

результати під час оцінювання МК дає комплексний підхід, що передбачає 

використання кількох методів одночасно.  

У подальших дослідженнях варто було б розглянути педагогічні умови 

використання охарактеризованих методів оцінювання МК студентів 

філологічних спеціальностей у контексті окремих лінгвістичних дисциплін. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ 

ПОСТМОДЕРНІЗМУ  

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ Г. М. ЕНЦЕНСБЕРГЕРА) 
 

Поетичне мовлення постмодернізму передбачає не тільки естетичну, 

прагматичну, а й емотивну функцію, оскільки актуальним залишається 

емоційне ставлення індивіда до життя, що зумовлює розвиток 

постмодерністської чуттєвості як настанови на сприйняття фрагментаризованих 

й семіотизованих реалій [3, с. 254]. В творах постмодерністської літератури 

проявляється особлива вагомість та значущість мови як засобу вираження 

думок, почуттів, створення художніх образів, почуттєвих уявлень, оскільки все 

це реалізується мовним матеріалом – словами, словоформами, 

словосполученнями, граматичними конструкціями мовлення [4, с. 16]. 

Метою дослідження є встановлення особливості інтерпретації художніх 

текстів постмодернізму  на матеріалі ліричних творі Г.М. Енценсбергера. Для 

досягнення визначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

- визначити особливості поетичного мовлення постмодернізму; 

- конкретизувати ці особливості на прикладі ідіолекту 

Г. М. Енценсбергера. 

Предметом дослідження є особливості інтерпретації поетичного мовлення 

постмодернізму. Об’єктом дослідження виступає ідіолект Г.М. Енценсбергера.  

Представники постмодернізму по-різному визначають свою життєву 

позицію відповідно задачі мистецтва, що безпосередньо впливає на мову їх 
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творів, композицію та архітектоніку [1, с. 167-168]. Філософія постмодернізму 

торкається питань світовідчуття, де на перше місце виходить не раціональна, 

логічно оформлена рефлексія, а глибоко емоційна внутрішньо відчута реакція 

сучасної людини на навколишній світ [2, с. 210]. Поетичне мислення є 

фундаментальною ознакою постмодерністської чуттєвості [2, с. 211], що 

відображається засобами ідіолекту.   

Ідіолект Г.М. Eнценсбергера в цілому характеризується гармонійним та 

різноманітним використанням фонетичних, граматичних та лексичних 

можливостей німецької мови. Ідіолект цього поета емотивно 

перенавантажений, оскільки це зумовлено постмодерністською чуттєвістю. 

Вбачається також вибірковість при номінації твору, назва вірша впливає не 

тільки на зміст, а й на форму віршів, імпліцитно проступає протиріччя між 

назвою та змістом. 

Виходячи з особливостей ідіолекту, слід зауважити, що Г. М. Енценсбергер 

іронічно сприймає навколишній світ та події, тому віршам цього письменника 

притаманна іронія. У проаналізованих його творах іронія реалізується за 

рахунок багатоплановості семантичних варіантів полісемантичного слова, 

синтаксичних можливостей мови, парцеляції, метафори та алюзії. 

Використовуючи кон’юнктив, спадну градацію, оказіональні утворення, 

синтаксис, контекстуальну однорідність та алюзію, Г. М. Енценсбергер реалізує 

своє іронічне ставлення до навколишнього світу та місця людини у цьому світі.  

Перспективним є дослідити імпліцитні та експліцитні особливості 

ідіолекту Г. М. Енценсбергера, які відображають мовну картину світу цього 

представника постмодернізму. 
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К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

С расширением международного сотрудничества в связи с европейской 

экономической и политической глобализацией кардинальным образом 

изменились требования, предъявляемые сегодня работодателями к 

выпускникам украинских вузов, в том числе технических специальностей. В 

палитре профессиональных компетенций специалиста-инженера особое место 

занимает иноязычное профессиональное общение, а также умение развивать 

свою профессиональную компетенцию через чтение современной 

специализированной литературы. Таким образом, знание иностранных языков 

становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности молодого 

специалиста. Кроме того, в последнее время многие европейские фирмы, в 

частности в Германии, показывают большую заинтересованность в 

привлечении для работы молодых выпускников украинских технических вузов 

инженерных специальностей. 

Целью данной статьи является рассмотрение специфики обучения 

профессиональному немецкому языку студентов технических специальностей. 
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В статье ставится задача анализа использования различных 

методологических условий и подходов преподавателя на занятиях для 

достижения максимально эффективного результата при изучении  немецкого 

языка специалистами инженерных специальностей для академического и 

профессионального поликультурного общения. 

Объектом рассмотрения можно назвать проблему изучения немецкого 

языка студентами неязыковых специальностей. 

Предметом исследовательской работы следует считать процесс 

преподавания профессионально-ориентированного немецкого языка для 

студентов инженерных специальностей. 

Методами исследования стали: 

1. изучение различных публикаций и других источников через 

ресурсы Интернет по данному вопросу; 

2. наблюдение; 

3. количественный и качественный анализ эмпирических данных. 

Говоря о своеобразии обучения немецкому языку  в технических вузах, 

следует упомянуть о следующих особенностях изучения немецкого языка 

студентами, которые получают в этих вузах образование.  

1. Психологические особенности:  

а) технический склад ума данных студентов и, зачастую, отсутствие так 

называемого  «языкового чутья»; 

б) их сдержанность, сухость, закрытость, в отличие от студентов-

филологов, которые охотно выполняют задания, в которых они могут 

продемонстрировать свою артистичность, коммуникабельность и открытость. 

2. Особенности учебно-методической базы обучения: 

а) необходимость дополнительной информационной подготовки или 

самоподготовки преподавателя (т.к., в большинстве случаев, иностранный язык 

в технических вузах преподают специалисты, получившие высшее 

филологическое образование). 
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б) ограниченность учебников на немецком языке и терминологических 

словарей для каждой отдельной  отрасли технических   дисциплин; 

в) постоянное обновление учебно-методического материала в соответствии 

с достижениями научно-технического прогресса. 

Но есть и благоприятные условия, которые позволяют значительно 

облегчить процесс обучения немецкому языку, если он является вторым 

иностранным языком для студента. Практика обучения немецкому языку на 

базе английского в условиях технических вузов показывает, что для успешного 

овладения немецким языком, как вторым иностранным языком, например, на 

немецком техническом факультете Одесского политехнического университета, 

способствуют следующие лингвистические особенности: 

1. генетическая близость немецкого и английского языков; 

2. латинская письменность; 

3. некоторые общие моменты в произношении; 

4. аналогичные грамматические явления, близкие по структуре и 

семантике; 

5. наличие общего пласта лексики германского происхождения; 

6. сходные речевые модели, которые изучаются на начальном этапе. 

Учитывая вышеназванные особенности обучения, возникает потребность 

применения как уже известных, зарекомендовавших хорошо себя  методов 

обучения немецкому языку студентов технических  специальностей, таких как 

переводной, аудиолингвальный, коммуникативный, метод чтения Ильи Франка 

и т.д. 

Следует особо выделить тему современных подходов к обучению 

немецкому языку будущих инженеров в  соответствии с реалиям сегодняшнего 

дня. В связи с этим  нужно особо отметить  появившиеся у нас сравнительно 

недавно, но ставшими уже популярными и привлекательными для студентов 

такие виды деятельности, как работа над совместными проектами с носителями 

языка. Здесь можно упомянуть успешное и взаимообогащающее уже 

многолетнее сотрудничество украинских и немецких студентов в рамках 
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украинско-немецких проектов на немецком техническом факультете Одесского 

политехнического университета. 

Также необходимо сказать и о возросшей потребности применения 

технических средств в обучении иностранному языку студентов инженерных 

специальностей, использование источников и ресурсов Интернет. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение уже известных и 

испытанных методов в процессе обучения немецкого языка студентов 

технических специальностей, а также современных, возникших благодаря 

интенсивному развитию IT-технологий, следует осуществлять комплексно с 

учетом вышеперечисленных специфических условий этого обучения. Этим 

самым будет обеспечено повышение эффективности обучения, достижение 

наилучших результатов и соответственно качественная подготовка 

специалистов технических специальностей со знанием профессинально-

ориентированного немецкого языка, которые смогут стать 

конкурентноспособными на рынке труда не только в Украине, но и за рубежом. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ ЯК 

ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає 

спілкування між носіями різних мов і культур. При вступі у комунікацію носіїв 

різних культур є цілком вірогідною поява певних проблем, що від початку 

пов’язані з причетністю до різних культур. Проблемами такого роду можуть 

бути: труднощі в порозумінні між співрозмовниками; нерозуміння ідіом, 

крилатих виразів, які не мають відповідників в інших мовах, переклад та 

тлумачення яких вимагає широкої лінгвістичної ерудиції, глибоких 

лінгвокраїнознавчих знань та широкої обізнаності в різних соціально-

культурних сферах; виникнення окремих упереджень.  

Для вивчення міжкультурної комунікації істотне значення мають праці 

таких вчених, як В. Антонова, М. Арутюнової, А. Вежбіцької, Т. Грушевицької, 

Т. Дейка, Л. Портера, С. Тер-Мінасової, Л. Уайта, Л. Щерби та ін. [2, c. 120]. 

Об’єктом нашого дослідження є процес навчання іноземної мови. 

Предметом дослідження виступає формування соціолінгвістичної 

компетенції під час навчання іноземної мови для майбутньої ефективної 

реалізації міжкультурної комунікації. 
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Мета нашого дослідження полягає у визначенні ролі соціолінгвістичної 

компетенції для ефективної реалізації міжкультурної комунікації.  

Невід’ємним аспектом здійснення успішної міжкультурної комунікації є 

сформованість соціолінгвістичної компетенції. Формування цієї компетенції 

набуває все більшого значення, оскільки для здійснення міжкультурного 

спілкування важливим є не тільки знання граматики чи володіння словниковим 

запасом іноземної мови. Так, соціолінгвістична компетенція передбачає 

формування, перш за все, соціолінгвістичної толерантності. Прояв 

толерантності до іншого способу життя, поведінки, звичок, ідей та вірувань – є 

безперечною умовою існування особистості в полікультурному світі. 

Соціолінгвістична компетенція відображає соціальні умови використання 

мови і включає соціальні норми: правила хорошого тону, норми спілкування 

між представниками різних поколінь, статей, класів і соціальних груп, мовне 

оформлення певних ритуалів, прийнятих в даному суспільстві. 

Зазначимо, що особи, компетентні в соціолінгвістичному відношенні, 

знають необхідну кількість формул привітання та звернення, а також 

розрізняють вирази за ступенем їх грубості. Вони володіють 

екстралінгвістичними засобами спілкування, ідіоматичними формулами, 

знають підтекст розмовних фраз і, головне, добре уявляють собі життєвий 

контекст [3, c. 9].  

Іноземна мова володіє низкою специфічних рис, однією з яких є 

оволодіння іноземною мовою шляхом навчання етичної культури країни 

досліджуваної мови. Тому на занятті необхідно створити атмосферу 

іншомовного спілкування, максимально наближену до природних умов. Сюди 

відносяться принципи етикетного спілкування: стриманість, використання 

стандартних мовних формул у стандартних ситуаціях спілкування. Але при 

цьому є своя специфіка, своє конкретне мовленнєве висловлення в кожній 

лінгвокультурній спільності та свої табу. 

Важливою частиною мовного етикету народу є діючі в національному 

спілкуванні комунікативні табу – заборона вживати певні вислови чи 
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розмовляти на певні теми в тих чи інших комунікативних ситуаціях. Таким 

чином, знання ритуалів, мовного етикету тієї країни, де знаходиться носій іншої 

культури – це нагальна необхідність, важлива умова ефективної діяльності та 

запорука успіху в спілкуванні і діловій взаємодії з місцевими жителями. 

Незнання або невиконання правил місцевого мовного етикету, неправильне 

розуміння мовних дій тієї країни, де знаходимося, може призвести до серйозних 

непорозумінь і навіть конфліктів. 

Соціальні та соціально-історичні чинники впливають на еволюцію мовних 

формул. Найкраще це простежується в комунікативних ситуаціях «звертання». 

Так , наприклад, звертання Ms за аналогією з Mr  не дискримінує жінку, 

оскільки не визначає її як заміжню (Mrs або незаміжню Miss)». 

У сучасній англійській мові формами звернення дітей до батьків служать: 

Mum, Dad. Слова Mummy, Daddy символізують прояв теплого ставлення дітей 

до батьків. Разом з тим, норми звертання до батьків Father, Mother зараз є менш 

природними [1, c. 56]. 

Тому, ми можемо зробити висновок, що наявність соціолінгвістичної 

компетенції в учнів сприяє уникненню міжкультурних непорозумінь. 

Нагадаємо, що соціолінгвістична компетенція – це цілісна система 

представлень про національні звичаї, традиції, реалії країни мови, яка 

вивчається, що дозволяє знаходити в мові приблизно ту ж інформацію, що і 

його носії і домагатися тим самим повноцінної комунікації. Використання 

соціолінгвістичної інформації в навчальному процесі сприяє свідомому 

засвоєнню матеріалу; забезпечує підвищення пізнавальної активності школярів; 

сприяє створенню позитивної мотивації; дає стимул до самостійної роботи над 

мовою; розвиває образно-художню пам'ять, мовне мислення, здатність 

порівнювати і зіставляти; сприяє трудовому, морально-естетичному вихованню 

учнів. 

Перспективою наших подальших досліджень є вивчення та аналіз 

підручників з англійської мови щодо соціолінгвістичного компоненту. 
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СПРОЩЕНІ МОВНІ СИСТЕМИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ 

КОМУНІКАЦІЇ 

 

Процеси глобалізації, розповсюдження комп’ютерних та інтернет-

технологій обумовлюють надзвичайно глибоку зацікавленість у вивченні 

іноземних мов взагалі, а англійської особливо через її статус мови, що 

використовується для міжкультурного спілкування. Складніший світ потребує 

нових знань та швидкого доступу до них, звідки надзвичайна популярність он-

лайн енциклопедій, однією з яких є Вікіпедія. Втім, спеціальні знання зрозумілі 

не всім, а потрібні багатьом, як носіям мови, так і тим, хто її вивчає. Рівень 

мовної компетенції у таких випадках є нижчим, а словниковий запас – меншим. 

Відповіддю для багатьох стала спрощена версія Вікіпедії, так звана Simple 

Wikipedia або Simple English Wikipedia, написана спрощеною англійською 

мовою. Спрощені мовні системи використовуються у цілому ряді текстів, але 

далі ми розглянемо, як їх застосовують у такому різновиді електронної 

енциклопедії як Simple English Wikipedia або Вікіпедії спрощеною англійською 

мовою [2]. Таким чином, об’єктом дослідження є спрощені мовні системи, 

предметом – Basic English. Завданням є дослідити використання спрощеної 

англійської у Simple English Wikipedia з метою з’ясувати закономірності та 
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принципи використання спрощеної англійської у написанні статей до он-лайн 

енциклопедії Simple English Wikipedia.  

Спрощена англійська – це штучна спрощена мовна система на базі 

природної, в даному випадку англійської, мови, яка (система) має такі ж засади, 

що і природна мова, а саме є семіотичною системою, та спирається на 

філологічну традицію, тобто враховує вимоги лексичної сполучуваності слів 

природної мови, використання їх в різних регістрах. Перший крок до створення 

такої мовної системи полягає у відборі до неї найчастотніших слів загальної 

англійської мови та створення так званих списків частотності (frequency lists), 

або словників лексичного мінімуму, які не виходять за межи двох тисяч слів 

(learner’s dictionaries див. [1]). Вони відрізняються від власне частотного 

словнику, що “містить перелік слів даної мови, розташованих за ступенем 

їхньої вживаності” [8, с. 421]. Для більшості словників лексичного мінімуму 

обмеження кількості слів до двох тисяч є не випадковим: за даними 

компетентних джерел перелік обсягом у 2000 частотних одиниць складає 80% 

слів англійської мови, що їх зазвичай зустрічають у писемному мовленні [5]. 

Другий крок у створенні штучних мовних систем на базі природної мови 

полягає в оформленні синтаксичних правил, правил сполучуваності слів в 

межах даної мовної системи. Застосовують спрощений синтаксис, короткі 

речення, обмежену кількість слів, яка визначається за частотністю використання, 

та не визнають конверсії, тобто одне слово може бути лише однією частиною 

мови. Чи не найвідомішою мовною системою є базова англійська, або Basic 

English, укладена Ч. К. Огденом [7]. Написані таким чином спрощені тексти 

істотно відрізняються від вихідних за мовною формою. Зміни, що їх зазнають 

мовні вирази оригіналу, спрямовані на те, щоб пристосувати оригінальний 

текст до комунікативних навичок та мовної компетенції читачів [6].  

Як визначають розробники [4] «простої» Вікіпедії, її написано із 

залученням меншої кількості слів та із використанням легшої граматики. 

Призначена ця енциклопедія для студентів, дітей та дорослих, в яких можуть 

бути труднощі із навчанням, а також для тих, хто вивчає англійську. Декому в 
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такому вигляді легше зрозуміти нові складні ідеї, а іноді людині просто не 

потрібна вичерпна професійна інформація. Статті мають бути простими з точки 

зору мовних виразів, але не з точки зору ідеї. Інформація має бути достатньою 

та корисною. Зазвичай, це не повністю нові статті у Simple English Wikipedia, а 

взяті із повної версії, скорочені та спрощені за досить чітко визначеними 

правилами.  

Перше з таких правил – це пам'ятати про читача, яким можуть бути як носії 

мови, так і не носії. Спиратися авторам рекомендовано саме на систему Basic 

English [3], але при цьому не обов’язково обмежуватися 850 словами у її 

переліку, втім виходити за межі 2000 найчастотніших слів англійської мови 

недоцільно. Якщо мова йдеться про складні поняття з таких сфер як наука, 

політика, релігія тощо, цілком можливо використовувати терміни, але їх треба 

пояснювати, іноді на новій сторінці та поєднувати з нею посиланням – 

унікальна можливість, властива лише документам, якими користуються онлайн, 

та в які можна вставити гіпертекст. Синтаксис також має бути простим та 

зрозумілим. Перевагу слід надавати простим реченням, зі складних можна 

вживати складно-сурядні і не рекомендовано – сурядно-підрядні. Краще 

використовувати прості форми дієслів та обмежувати вживання умовного 

способу та дієслів пасивного стану.  

Отже, сучасне глобалізоване суспільство потребує ефективної комунікації 

між різними країнами та культурами, швидкого подолання мовних бар’єрів, 

легкого та швидкого доступу до інформації. Всі ці завдання успішно вирішуються 

за допомогою спрощених мовних систем, створених на базі англійської мови з 

метою полегшити спілкування в сучасних умовах. Перспективним є дослідження 

функції посилань у створенні текстів до спрощеної енциклопедії. 

 

Література 
1. Cowie A. P. English Dictionaries for Foreign Learners: A History/ Cowie A. P. – Oxford: 

Clarendon Press, 1999. – 234 p.  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_English_Wikipedia    

 94 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_English_Wikipedia


3. http://simple.wikipedia.org/wiki/Basic_English  

4. http://simple.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Simple_start  

5. Nation P. Learning vocabulary in another language: [8th ed.]/ Paul Nation – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006. – xiv+474 p.   

6. Nation P. Vocabulary size, text coverage, and word lists/ P. Nation, R. Waring // Vocabulary: 

Description, Acquisition and Pedagogy: [eds. /N. Schmitt and M. McCarthy]. – Cambridge 

University Press, Cambridge, 1997. – P. 6-19.  

7. Ogden Ch. General Basic English Dictionary/ Charles Ogden. – London: Evans Bros., 1940. – 

348 p.    

8. Young D. Linguistic simplification of second language reading material: effective instructional 

practice?/  D. Young // Modern Language Journal, 1999. – Vol. 83, N.3. – P. 450-466.   

 

 
Нестерова Ольга 

Державний вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий університет” 

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК ЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ ЯК АСПЕКТ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  

СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

 

Процеси глобалізації у світі зумовлюють посилення міжкультурної 

комунікації, що, у свою чергу, вимагає належної організації, яка б 

забезпечувала максимальну ефективність цих процесів. У цьому контексті 

актуалізується роль кваліфікованого фахівця з перекладу, здатного бути 

посередником між кількома культурами. Виконання перекладу вимагає 

високого рівня вмінь і навичок роботи з інформацією. Незважаючи на розмаїття 

та доступність джерел інформації, технічних засобів її оброблення, існують 

перешкоди суб’єктивного характеру, які роблять роботу з інформацією та 

процес перекладу малоефективними [2].  

Забезпечення адекватності перекладу, його оцінки ґрунтується на якості 

інформації, доступної перекладачеві. Сучасний фахівець у галузі перекладу має 
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бути готовий до необхідності усвідомлювати й задовольняти інформаційні 

потреби, які виникають під час виконання перекладу. Тематичне та жанрове 

різноманіття перекладів зумовлює широту та складність інформаційних потреб 

фахівця, визначає можливості отримання й оброблення отриманої інформації, а 

також час, відведений на роботу з інформаційними ресурсами [3, 102]. 

Підготовка сучасного фахівця має включати навчання оперуванню 

інформацією на засадах дотримання принципів етики, що розпочалося ще в 

середній школі, та враховувати особливості майбутньої професійної діяльності. 

Мета дослідження полягає у формуванні основ інформаційної культури 

студентів-перекладачів в умовах вищого технічного навчального закладу.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1) проаналізувати теоретичні та практичні аспекти розвитку інформаційної 

культури майбутніх перекладачів у вітчизняній і зарубіжній педагогіці; 

2) визначити стан проблеми розвитку інформаційної культури майбутніх 

перекладачів у сучасних вищих технічних навчальних закладах, здійснивши 

аналіз професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах сучасної 

системи освіти інформаційного суспільства; 

3) схарактеризувати організаційно-педагогічні умови розвитку 

інформаційної культури студентів-перекладачів;  

4) виявити критерії, показники та рівні розвитку інформаційної культури 

майбутніх перекладачів; 

5) теоретично розробити, науково обґрунтувати й експериментально 

перевірити модель розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів в 

умовах технічного університету. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх перекладачів у 

вищому технічному навчальному закладі.  

Предмет дослідження – модель та організаційно-педагогічні умови 

розвитку інформаційної культури студентів-перекладачів у вищому 

навчальному закладі технічного профілю. 
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Розроблення та реалізація моделі розвитку інформаційної культури 

майбутніх перекладачів в умовах вищого технічного навчального закладу, що 

включає мету, принципи, підходи, організаційно-педагогічні умови, зміст 

роботи та прогнозований результат, сприяє якісному підвищенню рівня роботи 

студентів із інформацією, зокрема такому її аспекту, як етичний. й ефективному 

формуванню професійної компетентності майбутнього фахівця з перекладу [1]. 

До перспективних напрямів подальших наукових пошуків віднесено 

обґрунтування концепції та засобів визначення рівня розвитку інформаційних 

цінностей майбутніх перекладачів; розроблення методики розвитку 

інформаційної культури майбутніх перекладачів при підготовці магістра з 

перекладу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЕМОЦІЙ  

В МОВІ 

 

Сфера емоцій стає сьогодні не лише об’єктом психології, філософії, 

соціології, але також лінгвістики, і є однією з найбільш складних галузей опису 

лінгвокультурної специфіки того або іншого народу. 

Вивчення концептуалізації емоцій – актуальний напрямок сучасних 

досліджень у галузі лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики тощо. Навіть 

універсальні базові емоції отримують у різних культурах специфічні риси, а їх 

вербалізація дозволяє визначити, чим саме вони різняться, адже мова є одним з 

найважливіших компонентів культури.  

Емоції – одна з найскладніше організованих систем людини, особливий 

клас психічних процесів і станів, пов’язаних з інстинктами, потребами і 

мотивами, які відображають в формі безпосереднього переживання 

(задоволення, радості, страху і т. д.) значущість явищ, що діють на індивіда, і 

ситуацій для здійснення його життєдіяльності [5].  

Кодування та декодування ряду емоційних висловлювань однакові для 

людей зі всього світу, незалежно від їх культури, мови та освітнього рівня. До 

таких відносяться базисні емоції страху, гніву, смутку та радості [2, с. 95]. 

Досліджуючи питання розвитку людської свідомості, деякі вчені 

стверджують що первинними, примітивними емоціями людини були страх, 

радість і задоволення. Далі в процесі культурної еволюції людина починає 

переживати вторинні (периферійні, похідні) емоції – страждання, відчуття 

провини [3, с. 36].  

Але проблема виокремлення універсальних емоцій залишається 

актуальною. Адже визнання первинності або вторинності емоцій залежить від 

розуміння їх природи. Актуальними є також проблеми лексичної диференціації 
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як свідоцтва різної значущості психологічного світу емоцій для носіїв різних 

культур. Крім того, цікавить дослідників питання, чи можуть різні культури з 

різницею в особливостях номінації емоцій бути більш або менш «емоційними»?  

Емоційний концепт розуміється як «етично, культурно обумовлене, 

складне структурно-смислове, як правило, лексично і фразеологічно 

вербалізоване утворення, що базується на понятійній основі, включає окрім 

поняття, образ, оцінку і культурну цінність, і що функціонально заміщає 

людині в процесі рефлексії та комунікації предмети одного порядку, що 

викликають упереджене відношення до них людини» [3, с. 60]. Поява 

емоційних концептів пов'язана з певними соціально-історичними умовами, які 

склалися на певному етапі розвитку тієї або іншої етнічної спільності.  

Соціалізація особи розглядається як інша важлива умова розвитку 

концепту. Цей процес пов’язаний з економічними змінами в суспільстві, що 

приводить до трансформації самого менталітету того чи іншого етносу [3, с. 

61].  

Зміна емоцій тісно пов’язана із зміною знань. Мінливі емоції також у часі – 

різному віку людини «приписані» свої емоції, різним поколінням людей 

властиві більш-менш різні емоції. Емоції універсальні й визнані у всіх 

культурах, вони конституюються соціокультурними параметрами, тому, окрім 

універсальних емоцій, спостерігаються і специфічні для певної культури [6].  

Вивчаючи репрезентацію емоцій в мові, виділяють в їх розвитку такі фази: 

1) першопричину емоції – фізичне сприйняття; 2) безпосередню причину емоції 

– інтелектуальну оцінку певного стану речей як вірогідного або несподіваного, 

бажаного або небажаного для суб'єкта; 3) власне емоцію, обумовлену станом 

речей, і його інтелектуальною оцінкою цього стану речей; 4) обумовлене тією 

чи іншою інтелектуальною оцінкою або власне емоцією бажання продовжити 

або зупинити існування причини, яка викликає емоцію; 5) зовнішній прояв 

емоції: неконтрольовані фізіологічні реакції тіла на причину, що викликає 

емоцію [1, с. 368].  
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Вказують на важливість такого аспекту концептуалізації емоцій, як 

відношення до ідеї світла: позитивні емоції концептуалізуються як світлі, 

негативні – як темні [1, с. 373]. Для кожної емоції, при її дослідженні в мові, 

важливо виділити чинник, сприйняття або споглядання якого викликає емоцію; 

інтелектуальну оцінку цього чинника суб'єктом емоції; тип відчуття; бажання, 

що супроводжує емоцію; зовнішні прояви емоції.  

Емоції можна зрозуміти шляхом дослідження метафор, які 

використовуються для їх опису [1; 3; 4]. Це дає можливість «відобразити 

внутрішню семантичну компаративність слів, що позначають емоції, і 

включити до опису, окрім самих цих слів, великі групи пов'язаних з ними 

метафоричних виразів» [1, с. 456].  

Використання метафори як метамовного засобу експлікації змісту 

емоційного концепту при всій своїй, на перший погляд, нераціональності, 

нетехнологічності, є зручним у тому сенсі, що дозволяє визначати найточніші 

на логічному рівні відтінки думки, що виражається [3, с. 178]. 

На даному етапі проводяться дослідження, які пояснюють соціальне 

значення емоцій у різних культурах. Зокрема, систематично вивчається роль 

емоцій та їх сприйняття в процесі міжкультурної взаємодії й адаптації. 

Попередні дані досліджень говорять про те, що ці моменти є ключовими для 

успішного життя, роботи і гри в новому культурному середовищі. 
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РОЛЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Основним методом викладання іноземних мов, що застосовуються у наш 

час у ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови студентами філологічних 

спеціальностей, є комунікативний метод, а його основна мета – навчання 

говорінню. Навчання говорінню реалізується за рахунок формування та 

розвитку комунікативних навичок. Формування граматичної компетенції, 

необхідної для здійснення професійної комунікативної діяльності у 

майбутньому, можна віднести до найбільш актуальних завдань методики 

викладання іноземної мови для студентів філологічних спеціальностей. 

Мета дослідження – визначити роль нетрадиційних занять у розвитку 

комунікативних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі 

вивчення іноземної мови. 

Завдання дослідження: виявити особливості нетрадиційних форм занять у 

процесі вивчення іноземної мови; визначити їх роль у розвитку комунікативних 

навичок студентів філологічних спеціальностей. 

Предмет дослідження –розвиток комунікативних навичок у студентів 

філологічних спеціальностей при використанні різних видів нетрадиційних 

занять у процесі вивчення іноземної мови. 

Об’єкт дослідження – нетрадиційні заняття у процесі вивчення іноземної 

мови. 
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Нетрадиційні форми занять з іноземної мови реалізуються, як правило, 

після вивчення будь-якої теми чи декількох тем, виконуючи функції 

навчального контролю. Такі заняття проходять в незвичайній, нетрадиційної 

обстановці. Нетрадиційні форми занять з іноземної мови здійснюються за 

обов’язкової участі всіх студентів групи, а також реалізуються з неодмінним 

використанням слухової і зорової наочності 

Методично високоефективними нетрадиційними формами навчання 

студентів філологічних спеціальностей є відео-заняття, заняття-проект, заняття-

інтерв’ю та інші форми занять. 

Відео-заняття. Оволодіти комунікативною компетенцією іноземною 

мовою, не перебуваючи в країні досліджуваної мови, справа дуже важка. Тому 

важливим завданням викладача є створення реальних і уявних ситуацій 

спілкування на занятті іноземної мови з використанням різних видів роботи. 

Для реалізації цієї мети велике значення мають аутентичні матеріали, зокрема 

відеофільми. Їх використання сприяє реалізації найважливішої вимоги 

комунікативної методики – представити процес оволодіння мовою як збагнення 

живої іншомовної культури; індивідуалізації навчання та умотивованості 

мовної діяльності студентів. Ще однією перевагою відеофільму є його 

емоційний вплив на студентів. Тому увага має бути спрямована на формування 

у студентів особистісного ставлення до побаченого. Відео-заняття – це 

ефективна форма навчальної діяльності, яка сприяє вдосконаленню навичок 

аудіювання і говоріння студентів, оскільки опора звучить з екрану іншомовного 

звукового ряду та допомагає більш повному і точному розуміння його сенсу. 

Формування комунікативної компетенції, як мети вивчення іноземних мов, у 

групі досягається в процесі активної мовленнєвої діяльності студентів, 

організованої викладачем на занятті [1, c. 32]. 

Заняття-проект. Метод проектів набуває останнім часом все більше 

прихильників. Він спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне 

мислення студентів і навчити їх не просто запам’ятовувати і відтворювати 

знання, які дає їм навчальний заклад, а вміти застосовувати їх на практиці.  
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Проектна методика відрізняється кооперативним характером виконання 

завдань під час роботи над проектом. Спільна робота групи студентів над 

проектом невіддільна від активної комунікативної взаємодії студентів. 

Проектна методика є однією з форм організації дослідницької пізнавальної 

діяльності, в якій студенти займають активну суб’єктивну позицію. Тема 

проекту може бути пов’язана з однією предметною галуззю або носити 

міждисциплінарний характер. Виконаний проект може бути представлений у 

різних формах: стаття, рекомендації, альбом, колаж тощо. Різноманітними є 

форми презентації проекту: доповідь, конференція, конкурс, свято тощо. 

Головним результатом роботи над проектом будуть актуалізація наявних і 

придбання нових знань, навичок і умінь та їх творче застосування в нових 

умовах [2, c. 5]. 

Заняття-інтерв’ю. Навряд чи варто доводити, що найбільш надійним 

свідченням засвоєння іноземної мови є здатність студентів вести бесіду на 

задану тему. Заняття-інтерв’ю – це своєрідний діалог з обміну інформацією. На 

такому занятті, як правило, студенти опановують певну кількість кліше і 

користуються ними в автоматичному режимі. Оптимальне поєднання 

структурної повторюваності забезпечує міцність і свідомість засвоєння. На 

занятті-інтерв’ю логічно вдатися до елементів рольового діалогу. Така форма 

заняття вимагає ретельної підготовки. Студенти самостійно працюють над 

завданням за рекомендованою викладачем країнознавчою літературою, готують 

питання, на які хочуть отримати відповіді. 

Висновки. Таким чином, нетрадиційні форми занять відіграють важливу 

роль у розвитку комунікативних навичок у студентів філологічних 

спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови. 

Перспективи подальшого дослідження. Вважаємо, що результатом 

подальших наукових розвідок у даній галузі має стати дослідження ролі 

нетрадиційних занять у формуванні соціолінгвістичної, соціокультурної, 

граматичної та інших компетенцій у студентів філологічних спеціальностей у 

процесі вивчення іноземної мови. 
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BERUFSBEZOGENER DEUTSCHUNTERRICHT ALS PRIMÄRES 

LERNZIEL JEDES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS 

 

In den letzten Jahren hat sich die fachdidaktische Forschung im Bereich Deutsch 

als Fremdsprache zunehmend auf den Lernprozess konzentriert und auf die Frage, 

wie dieser Prozess durch methodische Intervention unterstützt werden kann. Eine 

Folge dieser Neuorientierung war auch das Aufgreifen von Sprachlern- und 

Arbeitstechniken im Unterricht und neueren Lehrwerken für Sprachanfänger seit 

Anfang der 90er Jahre. Zur Berufsvorbereitung und zum beruflichen Weiterlernen 

liegt der wesentlichste Beitrag des Fremdsprachenunterrichts.  

Berufsbezogener DaF-Unterricht und fachsprachlicher Unterricht unterscheiden 

sich von allgemeinsprachlichem Unterricht vor allem durch den Bezug zu 

berufsbezogenen Handlungsfeldern, Auswahl der Zielgruppen und 

handlungsorientierten Unterrichts- und Fortbildungsmaterialien. 

Berufsbezogener Deutschunterricht oder Deutsch für den Beruf  - beide Begriffe 

gehen von der Prämisse aus, dass es möglich ist, einen Sprachunterricht zu 

konzipieren, der sich  weder als allgemeinsprachlicher DaF-Unterricht im Sinne 

schulischer Curricula oder des Zertifikats DaF verstehe noch als rein fachsprachlicher 

Kurs im Sinne eines einzelnen Faches oder Berufsfeldes [1, 963]. 

Berufsbezogener Fremdsprachenunterricht, mit welchem konkreten Zweck auch 

immer, ist in erster Linie Fremdsprachenunterricht und hat damit den 
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Forschungsstand der allgemeinen Didaktik und der DaF-Didaktik zu berücksichtigen. 

Dies gilt besonders  für die Planungsfelder der Lernziel-, der Aufgaben-und der 

Lernorientierung allgemein. Zertifikats-Curricula, didaktische Konzepte, 

Kurskonzepte und Lernmaterialien eines berufsbezogenen DaF-Didaktik müssen sich 

also zuerst messen lassen am Forschungsstand der allgemeinen DaF-Didaktik. 

Berufsvorbereitender Fremdsprachenunterricht muss sich vor allem der Tatsache 

bewusst sein, dass Berufsanfänger nur selten auf spezielle Fach- oder gar 

Fachsprachenkenntnisse in der eigenen Sprache bzw. auf Deutsch zurückgreifen 

können. Aus allen einschlägigen Statistiken und Erfahrungen ergibt sich zudem die 

hohe Wahrscheinlichkeit späterer mehrmaliger Berufswechsel. Spezieller 

Fachwortschatz eines Berufs ist bei solchen Wechseln aber in jedem Fall verloren- In 

einer solchen Planungssituation ist unbedingt darauf zu achten, dass vor allem jene 

Aspekte berufsbezogener Spracharbeit thematisiert werden, die 

berufsfeldübergreifend  relevant sind. Berufsvorbereitender DaF´-Unterricht ist in der 

Regel Unterricht mit Jugendlichen. Dem ist in Unterrichtgestaltung, 

Motivationsplanung und Themenwahl Rechnung zu tragen [3, 243]. 

Berufsbegleitender DaF-Unterricht kann zumindest von einigen beruflichen 

Erfahrungen der Teilnehmenden sowie von einer konkreten, aus der beruflichen 

Perspektive gespeisten Motivation ausgehen und muss diese in Themen- und 

Unterrichtsplanung einbeziehen. Zwar ist auch hier von der Möglichkeit von 

Berufswechseln auszugehen und die berufsfeldübergreifende Arbeit in den 

Vordergrund zu stellen. Ein höherer Anteil berufssprachlicher Spezialisierung in 

Wortschatz, Textsorten und in den berufsspezifischen Kommunikationsdomänen ist 

jedoch anzustreben und motivierend für die Teilnehmenden. Die Thematisierung 

einzelner beruflicher Inhalte stellt die Lernenden oft inhaltlich und sprachlich vor 

neue Anforderungen. Beruflich-fachliches Lernen und Fremdsprachenerwerb sind 

hier oft untrennbar. 

Es ist auch zu beachten, dass bei fortgeschrittenen Lernern es in stärkerem 

Umfang möglich ist, speziellere berufliche Inhalte und fachsprachliche Elemente 

aufzunehmen. Konsequenzen hat dies besonders für den Bereich der Textarbeit. Da 
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berufliche Weiterqualifikation  aber vorwiegend mit der Informationsaufnahme aus 

spezifischen Sachtexten verbunden ist, ist erst auf dieser Stufe ein Beitrag zur 

beruflichen Weiterbildung in der fremden Sprache möglich [4, 36].  

Die eigenständige Verarbeitung großer Mengen an neuen Information in 

mündlicher und schriftlicher Form ist in allen Listen vertreten. 

Informationsverarbeitungskompetenz hat im produktiven Bereich zu tun. 

Informationen müssen sowohl direkt und simultan verarbeitet werden als auch 

mediengebunden. Wo in der fachlichen Ausbildung beispielweise die Arbeit mit 

virtuellen Übungsfirmen über das Internet trainiert wird, ist die Fähigkeit zur 

computergeschützten Informationsrecherche und -verarbeitung in der fremden 

Sprache ebenfalls unverzichtbares Lernziel berufsbezogener Sprachkurse [2, 867]. 

Grammatikarbeit im Rahmen von berufsbezogenen Deutschunterricht dient - 

soweit nicht Regeln und Strukturen aus der Grundgrammatik aufgenommen und 

wiederholt werden müssen – stets  der rezeptiven und produktiven Verwendung von 

Strukturen und Verbalisierungsmustern im beruflichen Sprachhandlungsfeld. Das 

Aufgreifen und Systematisieren einzelner grammatischer Strukturen sollte immer 

dann und nur dann erfolgen, wenn die Kenntnis einer Struktur bei der Bewältigung 

einer vorgegebenen Textsorte und eines Handlungszusammenhangs nützt. Dabei sind 

besonders jene Strukturen und Regeln aufzugreifen, die in beruflichen Texten und 

ihren Verwendungszusammenhängen hochfrequent und breit anwendbar sind [1, 

965]. 

Lehren und Lernen einer Fremdsprache hat die Aufgabe, sprachliches und 

anderes Weiterlernen im Beruf vorzubereiten. Sprachlernen sollte nicht anders 

funktionieren als das Lernen, das sich auf fachliche oder berufliche Ziele bezieht: 

fremdsprachliches Handel im Beruf, die Fähigkeit, sich mit Fachleuten und Laien 

über berufsbezogene Themen und in beruflichen Kommunikationsdomänen zu 

verständigen.  
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ  

 

Навчання ефективного мовленнєвого спілкування в процесі вивчення 

іноземної мови є однією з актуальних галузей досліджень. Безперечно, що 

найефективнішим способом організації комунікативної діяльності на занятті є 

рольова гра. Рольові ігри відіграють важливу роль у спілкуванні у процесі 

вивчення іноземних мов. Рольова гра надає студентам можливості 

практикувати мову, вивчати різні аспекти рольової поведінки та практикувати 

ролі, які можуть знадобитись поза навчальною аудиторією. Рольові ігри 

передбачають природне спілкування в аудиторії, сприяють прояву 

індивідуальності у процесі спілкування [2]. Важливо, щоб студенти при 

спілкуванні почувались впевнено у своїй ролі, грали її природно та  мали 

можливість невимушено, вільно висловлюватись, завдяки чому відбувається 

активізація творчих можливостей студента, формування у них комунікативно-

дискусійних умінь, а результатом є засвоєння іноземної мови.  
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Відомо, що дискусія сприяє самовираженню, прояву своїх духовних 

якостей, системи поглядів та цінностей, а тому відповідає не тільки 

пізнавальним, комунікативним, але й індивідуальним потребам студентів. 

Комунікативно-дискусійні вміння несуть у собі подвійне навантаження. 

Науковці зазначають, що комунікативно-дискусійні уміння  можна поділити на 

дві групи. По-перше, це комунікативні вміння, які розглядаються на рівні 

мовленнєвої дії (продукції) та на рівні адекватного сприйняття (рецепції); а по-

друге, це дискусійні вміння, які передбачають самостійний пошук аргументів 

для доказу своєї точки зору та вміння чітко, логічно формулювати свої думки, 

робити узагальнення, проводити аналогії [4, с. 29-30]. 

Для успішного проведення дискусії необхідно дотримуватись 

певних вимог. Одна з таких вимог полягає в тому, що викладач виступає 

не лише організатором мовленнєвої взаємодії, а й її безпосереднім 

учасником-консультантом, координатором. Викладач звертає увагу 

студентів на важливі у посередницькій діяльності види роботи: діагностику і 

профілактику фонетичних, граматичних, лексичних помилок. 

Для підготовки до рольової гри та її проведення викладач може відбирати 

матеріал та мовні засоби, але, коли рольова гра розпочинається, викладач 

повинен утриматись від домінуючої ролі. Рольова гра буде найбільш 

ефективною, коли кожен студент буде активним у ній від початку до кінця.  

Викладач має допомогти студентам в оптимізації висловлювання іноземною 

мовою. Ролі повинні не лише відображати мовні можливості студентів, але й їх 

індивідуальні особливості. Рольова гра, яка не зацікавлює студента, не буде 

мати успіху. Одним зі шляхів створення такого інтересу може бути самостійний 

вибір студентом теми та ситуації мовлення. Беззаперечно, що свобода вибору в 

такій ситуації залежить від мовного рівня групи [3, с. 55].  

Ділова гра імітує ділове спілкування, метою якого є встановлення 

контактів між людьми для здійснення спільної діяльності. До найтиповіших 

ситуацій ділового спілкування належать обміни поглядами, бесіди, дискусії 

офіційного та неофіційного характеру, для участі в яких студентам слід уміти 
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запитувати інформацію, виступати перед аудиторією з повідомленням, 

дискутувати [1]. 

Отже, рольова гра має велику навчальну цінність. Більшість мовних 

ролевих ігор сприяють розвитку комунікативного спілкування, вільному 

висловлюванню іноземною мовою, при цьому допомагають студентам не 

боятися допустити помилку, бути впевненим і дозволяють кожному проявити 

індивідуальність у процесі спілкування. Тому рольові ігри доцільно розглядати 

як необхідну складову навчальної програми вивчення іноземної мови.  
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КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

С развитием высоких технологий, глобализацией экономики, более 

совершенной системой общественной коммуникациии в условиях 

реформирования высшей школы должны меняться также и образовательные 
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технологии преподавания иностранных языков. Все это ставит к преподаванию 

и преподавателя иностранного языка в вузах новые требования. На смену 

привычному методу преподавания посредством книг, изучению грамматики и 

выполнению однотипных упражнений, чтению и переводу текстов 

(грамматико-переводной подход) пришла коммуникативная методика.  

Объект исследования – процесс формирования коммуникативных навыков 

при изучении грамматики немецкого языка. 

Предмет исследования – коммуникативно-ориентированный метод как 

один из основных при изучении грамматики немецкого языка. 

Цель данной статьи – рассмотреть возможности применения 

коммуникативно-ориентированного подхода и доказать необходимость 

применения данного метода при изучении грамматики немецкого языка. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: определить роль 

грамматики в изучении иностранного языка; рассмотреть принципы отбора 

грамматического материала; произвести анализ полученных результатов. 

Коммуникативно-ориентированный подход был разработан англичанами 

после второй мировой войны и появился в середине 60-х годов прошлого века. 

И с тех пор сильно преобразовался и получил массовое распространение во 

всем мире [3, с.161]. Анализ становления, развития и активного использования 

этого подхода в обучении иностранным языкам осуществляется в трудах 

известных отечественных и зарубежных ученых: М. Герберта, Ю. Жлуктенко, 

И. Зимней, С. Крашен, Р. Олрайт, Е. Пассова, Р. Риверса, Л. Щербы [1, 2]. 

Опираясь на практический опыт в применении коммуникативно-

ориентированного подхода в обучении грамматического материала 

целесообразно проводить на следующих этапах: предъявление речевого 

образца (через анализ и синтез грамматического явления), тренировка и 

применение в речи. Для каждого из этапов характерны соответствующие их 

целям упражнения. 

Так, на первом этапе усвоения необходимо осмыслить грамматическое 

явление, уяснить его содержание, форму и употребление. Ознакомление с 
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новым учебным материалом для продуктивного усвоения осуществляется чаще 

всего в учебно-речевых ситуациях, предъявляемых устно или в чтении. Этому 

этапу соответствуют следующие упражнения: подчеркивание, выписывание, 

грамматический разбор, модель SOS (sammeln – ordnen – systematisieren).  

На втором этапе происходит тренировка грамматического материала и 

формирование грамматических речевых навыков. Формирование речевого 

грамматического навыка предполагает развитие навыка относительно точного 

воспроизведения изученного явления в типичных для его функционирования 

речевых ситуациях и развитие его гибкости за счёт варьирования условий 

общения, требующих адекватного грамматического оформления высказывания. 

Обучение грамматической стороне устной речи, связанное с формированием 

соответствующих автоматизмов, эффективно осуществляется через следующие 

тренировочные упражнения: имитационные, повторительные, 

трансформационные, подстановочные (таблицы), упражнения игрового 

характера [3]. 

На третьем этапе осуществляется окончательное оформление 

грамматических речевых умений и навыков, т.е. применение в речи. 

Упражнения этого этапа должны иметь, прежде всего, коммуникативную 

значимость. С этой целью студентам предлагаются следующие виды заданий: 

коммуникативные задания, учебные и естественные речевые ситуации, 

коммуникативные игры. 

Практически любая грамматическая тема в рамках коммуникативно-

ориентированного подхода может быть использована при обсуждении 

актуальных и интересных для студентов тем в ситуациях, приближенных к 

естественным. Важно лишь чётко определить цель задания, чтобы побудить 

студентов к активному использованию языка для осуществления успешной 

практической деятельности. Различные виды работ по овладению 

грамматическим материалом и активной интеграции его в речи, 

ориентированные на практическую цель обучения, предполагают выражение 

собственных мыслей, личностную вовлечённость студентов в процесс общения 
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и, следовательно, носят подлинно речевой характер, что в наибольшей степени 

соответствует задачам формирования коммуникативной компетенции [4]. 

Итак, обучение грамматике с применением коммуникативной технологии 

может использоваться с самого раннего этапа и изучаться на материале 

говорения, чтения, аудирования и письма. Коммуникативно-ориентированное 

обучение грамматике позволяет повысить мотивацию, а также расширяет 

экспрессивные возможности речи и придаёт естественность высказываниям 

студентов в учебных условиях, что в итоге приводит к повышению 

эффективности применения данного подхода. 
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BRITTONICISMS IN ENGLISH AS THE LINGUISTIC AND 

MULTICULTURAL HISTORICAL EFFECTS 

 

Brittonicisms present both a linguistic and multicultural phenomenon. Scientists 

classify brittonicisms as linguistic effects in the English language attributed to the 

historical influence of Brittonic speakers. The aim of the present study is to analyse 

brittonicisms as a linguistic and cultural phenomenon and their influence on English. 

The subject of research is brittonicisms and their influence on the English language 

and culture. The object of research is literary monuments of the Old and Middle 

English periods [3, 4]. 

The English language was affected by the continual contact between Brittonic 

languages and Latin of the Roman inhabitants, and the Anglo-Saxon influx and 

political dominance after the Roman era. The research of this issue shows a variety of 

approaches as to the studying of the Romano-British language spoken in the post-

Roman Britain before the Anglo-Saxon invasion. The common view that Romano-

British impact on English has been minimal on all levels was established at the 

beginning of the 20th in the works of such scholars as Otto Jespersen (1905) and Max 

Forster (1921). Wolfgang Keller (1925), I. Dal (1952), G. Visser (1955), W. Preusler 

(1956) et al. kept to the opposing view. Research on Romano-English influence in 

English has intensified in the 2000s, principally focusing on the Celtic-English 

programmes in Germany (Potsdam University) and the Celtic Roots of English 

programmes in Finland. 

The review of the extent of Romano-British influence on modern English and 

culture has been encouraged by developments in several fields of knowledge. 

Significant survival of Brittonic natives in Anglo-Saxon England has become a more 

widely accepted fact thanks to the recent researches in archaeology and genetics. 
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Previously, it was acknowledged, that in the course of Anglo-Saxon invasion, the 

Romano-Britons of England were either largely exterminated, or ousted out of 

England. Consequently, they lacked the ability to greatly influence the English 

language. Presently, there is a much greater research into the language contact and 

language contact types. There are investigated varieties of “Celtic” English (Welsh 

English, Irish English) which reveal more “Celtic” characteristics of English and also 

universal contact trends revealed by other varieties of English [2, 4]. 

The research conducted shows that the development from Old English to Middle 

English is marked particularly by a change of the first from synthetic form into 

analytic one [3, p. 127-165]. Brittonic, however, was highly analytic, so Brittonic 

peoples had difficulties in learning Old English. It has been suggested that the 

Brittonic Latin of the Dark Ages demonstrates difficulty in using the Latin word 

endings [1]. On the contrary, modern English and Welsh are analytic compared to the 

Indo-European languages of Western Europe. Language innovations occurred 

primarily in texts from Northern and South-Western England – the areas with 

historically greater density of Brittonic people. 

Further progress in the problem solution should be achieved due to the 

developments in several fields, namely archaeology, genetics, linguistics (phonetics, 

morphology, grammar, lexicology, toponymy), history, demography. 
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МЕТОД ПОЕТАПНОЇ КОНЦЕНТРИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УЧБОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Методика інтенсивного навчання іноземній мові завжди була об’єктом 

постійного вивчення та розробки з боку як простих викладачів, так і методистів 

та цілих методичних об’єднань не тільки в Україні, але й в усьому світі 

протягом тривалого часу. За останні десятиліття було досягнуто важливі 

результати у практиці інтенсивного навчання іноземним мовам [1].Однак, 

проблема розробки покращених методик інтенсивного навчання та практичних 

підручників з іноземних мов різної фахової спрямованості залишається 

надзвичайно актуальною. Метою даної роботи є дослідження поетапної 

концентричної організації учбового матеріалу в процесі навчання іноземним 

мовам. Об’єктом дослідження є методичні принципи, які характеризуються 

концентрацією при відборі та організації навчального матеріалу та поетапної 

концентричної організації процесу навчання іноземним мовам. Предмет 

дослідження – тексти та вправи до них у сучасних підручниках англійської 

мови видавництва OxfordUniversityPress, Longman, Cambridge, Pearson. 

Пошуки ефективних методів навчання іноземним мовам у короткий термін 

мають багату історію. Виникнення та розвиток інтенсивних методів датується 

початком ХХ століття, коли замість традиційного навчання іноземній мові як 

системі виникло цілеспрямоване оволодіння іноземною усною мовою. 

Інтенсивне навчання уже давно сприймається як специфічна система, яка 

володіє новими принципами відбору та організації мовленнєвого та мовного 

матеріалу, головними з яких є особисто-рольовий, ситуативно-тематичний та 

динамічний. Найбільший внесок у розвиток інтенсивного метода навчання 
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зробили Г. Лозанов, Г.А. Китайгородська, Л.Ш. Гегечкорі, Г.В. Колшанский, 

А.А. Леонтьєв, В.В. Петрушинський, І.Ю. Шехтер та ін.[2]. 

Метод поетапної концентричної організації навчання можна умовно 

розділити на три рівні. На першому, початковому рівні, формується 

комунікативне ядро майбутнього матеріалу (базовий набір фраз та вміння їх 

вживати у певних ситуаціях). Цей рівень можна назвати першим концентром,  

який забезпечує комунікативне вміння на обмеженому рівні. На другому рівні 

передбачається розвиток аналітичних здібностей тих, хто навчається, оскільки 

обсяг лексико-граматичного матеріалу у порівнянні з першим рівнем менший, 

але більша кількість учбового матеріалу (текстів, вправ тощо). На третьому 

рівні відбувається синтез, тобто формування творчих вмінь та ситуаційного 

варіювання мовних висловлювань в ускладнених умовах та на новому матеріалі 

[3, c.118-124.]. Задачею розробників даної моделі буде правильний та 

адекватний підбір матеріалів для кожного рівня, а також визначення 

оптимальних термінів (кількість навчальних годин) для кожного рівня з 

урахуванням контингенту тих, хто навчається. 

Методи інтенсивного навчання створили реалістичні та послідовні підходи 

до опанування іноземними мовами як до соціально-психологічної проблеми, 

так і до керуванням мовною діяльністю людини. Інтенсивні методи навчання 

потребують подальшого вивчення та розробки в руслі прогресивних тенденцій 

загальної психології та педагогіки, соціології, андрагогіки, історії, філології, 

когнітивістики, комунікативної лінгвістики тощо. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТАФОР 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

(на материале карикатур англоязычных СМИ) 

 

Целью исследования, результаты которого представлены в тезисах, 

является изучение корреляции вербальной и визуальной метафоры, объект 

исследования – креолизованные карикатуры англоязычных СМИ. 

Взаимодействия визуальных образов во взаимодействии с вербальными 

средствами коммуникации – один из самых мощных приёмов убеждающей 

политической коммуникации. Важность использования стратегий убеждения в 

СМИ в последнее время значительно возросла и продолжает возрастать по той 

причине, что в мире политики впечатления и ожидания реципиентов 

информации, то есть социума, влияют на формирование реальности.  

Лидирующее место в исследовании невербальных политических метафор 

занимают работы по метафорам в политической карикатуре. Систематические 

исследования визуальных метафор в политической карикатуре начинаются с 

80-х гг. прошлого века [4; 5], и, хотя в этот период авторы не акцентировали 

внимание на сравнении вербальных и невербальных метафор, уже первые 

результаты показали, что между этими уровнями политической семиотики 

наблюдаются регулярные корреляции. Карикатуры рассматриваются не только 

как средство критики, но и как значимый источник данных о 

взаимоотношениях между людьми, политическими событиями и властью. Как 

отмечает М. Даймонд, исследователи привыкли рассматривать политическую 

карикатуру как графическую работу и средство сатиры, однако «низведение 

политических карикатур до юмора и сатиры неверно, так как сатира и юмор не 

обязательные элементы карикатуры», карикатуры следует рассматривать как 

«политические знаки»[6, с. 252]. Лингвисты отмечают важную связь между 
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визуальным рядом и политической метафорой: политические метафоры «часто 

дают начало сериям карикатур, основанным на метафорических следствиях» 

[1, с. 138]. Таким образом, визуальный ряд рассматривался как одна из форм 

существования политических метафор. 

Исследования метафор в политических карикатурах направлены на 

выявление ролей, приписываемых политикам [3], на анализ визуальных образов 

внешнего врага [6]. Особенно большой интерес исследователей привлекают 

метафоры в карикатурах, изображающих президентов, поскольку президент 

олицетворяет страну. Визуальные метафоры напоминают об общих ценностях, 

имплицитно их поддерживают и воспроизводят. Исследование показывает, что 

в политической карикатуре политики могут представляться клоунами, 

артистами и спортсменами так же часто, как и в вербализированных метафорах 

политического дискурса. Для определения корреляций между вербальной и 

невербальной политической метафорикой нами были проанализированы 

метафорические образы в политических карикатурах [2], освещающих события, 

происходящие в Украине за период с января 2014 по февраль 2015. 

Исследование современного политического дискурса в средствах массовой 

информации показывает, что для осмысления международных отношений 

используется приём персонификации, в частности задействована метафора 

«Государство – это индивидуум».Реализация осуществляется в виде метафор 

«Государство – насильник», «Государство – жертва»и «Государство – 

защитник», данные метафоры часто используются, когда речь идёт о военном 

конфликте или военном вмешательстве во внутренние дела какого-либо 

государства [7]. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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На многих карикатурах (Рис. 1, 2, 3) изображена украинская девушка 

(персонификация Украины), которая подвергается домогательствам и насилию 

со стороны зловещего медведя, дикаря, русского мужика или В. Путина 

(персонификация России).  

Исследование вербальных метафор в политическом дискурсе указывает на 

то обстоятельство, что оппоненты часто стремятся дегуманизировать 

политического противника или внешнего врага с помощью различных 

метафорических образов – от дикаря и насильника до жестокого зверя. 

Похожие выводы следуют из исследования невербальной политической 

метафоры. Цель взаимодействия вербальных и невербальных метафор в 

карикатурах – воздействие прежде всего на подсознательную сферу, поэтому 

очень важна  символическая составляющая и единство метафорического образа. 

Рассмотрим корреляцию вербальных и визуальных метафор на примерах, 

приведённых ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 

Принципы взаимодействия вербальных и 
визуальных метафорс целью реализации стратегии 

убеждения 

Пример использования 
в карикатуре 

Принцип доказательства: образ выступает в качестве 
аргумента. Визуальная метафора демонстрирует 
истинность или адекватность высказывания.  
Изображение В.Януковича на руках у В.Путина (Рис.4) 
подтверждает мысль о том, что бывший президент 
Украины являлся куклой-марионеткой в руках у 
Путина, и демонстрирует истинность вербальной части 
карикатуры –“Viktor Yanukovych… Putin’s man in 
Ukraine”. 

Рис. 4 

 

Доказательство от обратного: образ прямо-
противоположен высказыванию. Президент России 
В.Путин заявляет: «I will tomorrow withdraw all troops 
from Donetsk, Luhansk and the Crimea!». Однако на 
карикатуре изображён актёр на сцене, показательной 
является также реакция зрителей – все они смеются. 
Конечный этап воздействия на адресата 
осуществляется посредством надписи внизу – Comedy 
in Russia. 

Рис. 5 

 

Смысловая связь: используются определённые  
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семантические связи между элементами визуального 
образа. Эти ассоциации возникают благодаря экстра-
лингвистическому знанию и активируются с помощью 
образа. Рис. 6 демонстрирует Германию (в образе 
Ангелы Меркель) в весьма двойственном положении – 
с одной стороны она всеми силами пытается 
преградить дорогу танку Путина, а с другой стороны – 
находится в зависимости от российского газа (дуло 
танка изображено как газовая труба с вентилем, 
который Путин демонстративно перекрывает. На Рис. 7 
мысли президента России “Should I flex more muscle on 
Ukraine?”и “Let me check with my personal 
trainer”сопровождаются образом так называемого 
«персонального тренера», в котором без труда 
угадывается образ Сталина. 

Рис. 6 

 
 
 

Рис.7 

 
Часть вместо целого или синекдоха: более широкое 
понятие (Украина) представлено через более узкое – 
Крым (бифштекс, который доедает Путин). Президенты 
Б. Обама и А. Меркель в качестве официантов подают 
блюда с надписью “sanctions”. 

Рис. 8 

 
Персонификация: представление стран через образы 
президентов этих стран. Играет один Путин, остальные 
президенты с удивлением и ужасом наблюдают за ним. 
В нормандском квартете явно отсутствует 
взаимодействие между музыкантами. 

Рис.9 

 
Причина – следствие: образ показывает следствие 
того, о чем говорится “our next step will be annexing 
London in order to protect the Russians who live in 
Chelsea”. Между визуальным образом и 
высказыванием возникает причинно-следственная 
связь. 

Рис. 10 

 
Дополнение: благодаря этому методу текстовое 
высказывание дополняется с помощью визуального 
образа. Визуальный образ добавляет собственное 
значение к общему высказыванию: “Maybe if you 
exercise and get big muscles, he’ll go away”. 

Рис. 11 
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Определение значения: текст только «намекает» на 
высказывание, которое становится очевидным 
благодаря визуальному образу. На избирательном 
участке во время крымского референдума о 
присоединении к России: фраза “we are the international 
observers” подкрепляется образом российского танка, 
направленного на избирателя. 

Рис. 12 

 
Связывание: целевой объект взаимно связан с другим 
объектом с помощью изобразительной подачи 
(вереница троянских коней – гуманитарная помощь из 
России). Создан контекст “Auf der Fernstraße Moskau-
Donezk”, в котором происходит ассимиляция элементов 
изображения. 

Рис. 13 

 
 

Символизация: визуальный образ превращает 
высказывание в символ. Лежащее в основе 
символическое понятие может вмещать очень многое. 
Понимание символов предполагает наличие 
определённой подготовки или опыта. 

Рис. 14 

 
Усиление: Визуальный образ усиливает текстовое 
высказывание, вплоть до преувеличения. Заголовок над 
карикатурой “Nervous world awaits Putin’s next move” 
подкрепляются недвусмысленными действиями – 
Аляска отбуксируется в сторону России. 

Рис. 15 

 

Исследователи сходятся во мнении, что метафоры в политической 

карикатуре отражают индивидуальную интерпретацию событий, но эта 

интерпретация несёт на себе отпечаток национального коллективного сознания. 

Визуальные метафоры напоминают об общих ценностях, имплицитно их 

поддерживают и воспроизводят.  

В связи с этим можно сделать вывод: визуальная метафора столь же 

значимый источник данных об общественном сознании, как и вербальная 

метафора. В процессе сравнения вербальных и невербальных метафор в рамках 

политической карикатуры, результаты исследования свидетельствуют, что 

между этими уровнями политической семиотики наблюдаются регулярные 

корреляции. Изучение невербальной политической метафоры подтверждает 

постулат о когнитивной природе метафоры, дополняет результаты 

исследований вербальной метафорики и способствует более глубокому 
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пониманию той роли, которую метафора играет в осмыслении и 

конструировании политической действительности. 

Перспективы исследования: наибольший интерес представляет 

сопоставление вербальных и невербальных политических метафор в рамках 

одной работы, это позволит достоверно проследить, как при осмыслении 

определённых событий концептуальная политическая метафора реализуется на 

вербальном и невербальном уровнях политической семиотики, при этом анализ 

может производиться на материале различных политических жанров. 
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Результатом подготовки студента к будущей профессиональной 

деятельности является формирование личности с определенным 

интеллектуальным, нравственным, трудовым уровнем. Следовательно, качество 

воспитательного воздействия на студента можно определить по тем основным 

чертам, которые были сформированы у студента в учебном процессе. 

Это объясняет наше преимущественное внимание к констатации у 

студентов следующих желаемых качеств:  

1. Характеризующих качество мыслительного процесса: 

самостоятельность мышления, системное осмысление материала, умение 

анализировать, умение увидеть проблему и решить ее, привлекая имеющиеся 

знания, умение находить новую необходимую информацию для решения 

конкретного вопроса, способность аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, способность к самоконтролю и самообучению. 

2. Характеризующих личностные качества студента, мотивационную 

сторону его деятельности: целеустремленность в познании, самостоятельность 

в планировании учебной деятельности, чувство ответственности за свою 

работу, самокритичность, уверенность в знаниях, умение направлять 

нравственно-волевые усилия на решение поставленной задачи. 

Педагогическим условием развития этих качеств непосредственно 

является практическая целенаправленно организованная учебно-познавательная 

деятельность студентов, а также контроль, в ходе которого происходит 

апробация и практическое закрепление знаний. Практический характер 

контроля обеспечивает педагогические условия для обучения и 

воспитаниястудентов в его ходе, а также для коррекции и руководства 

преподавателем их учебно-познавательной деятельностью. 

Увеличение по частоте и объему текущего контроля качества усвоения 

позволяет преподавателю более эффективно использовать в воспитательных 

целях все разнообразие приемов и методов воздействия на студентов. Текущий 

контроль увеличивает время непосредственного контакта преподавателя с 
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каждым из обучаемых студентов. 

Одна из первоочередных задач учебно-воспитательного процесса в вузе – 

научить студента самостоятельно добывать знания, стремиться к 

самообразованию и самосовершенствованию. Эти качества считаются важными 

потому, что они свидетельствуют о зрелости личности, предполагают наличие 

уже сформирований программы жизнедеятельности, наличие перспектив и 

осознания своих внутренних возможностей. 

В связи с этим педагогическое руководство учебно-познавательной 

деятельностью студентов ставит перед собой цель сформировать у студента 

способность к самовоспитанию и самообразованию. Поэтому функция 

преподавателя не огранивается информативным обучением на лекциях и 

контролем усвоенной информации на практических занятиях. Студента 

необходимо научить самостоятельно учиться. 

Разные формы и методы контроля влияют на развитие таких необходимых 

для будущего специалиста качеств как: самостоятельность мышления, 

активность в познавательном процессе, творческий подход при решении 

профессиональных проблем. Формирование и развитие этих качеств также 

можно активизировать на практических занятиях по английскому языку, 

используя определенные методы и контрольные задания. 

Контроль и методика его осуществления на практических занятиях по 

иностранному языку очень разнообразны. В качестве примера, 

подтверждающего эффективность систематического контроля, мы остановимся 

на некоторых моментах его применения, а именно тех, которые в практическом 

их использовании дали положительные результаты. 

Во время осуществления контроля нами проверялись навыки поиска новой 

информации, способность логически мыслить. Для активизации мыслительной 

деятельности была использована методика бонусного оценивания.  

В ходе эксперимента при составлении контрольных вопросов и заданий 

учитывалась необходимость: 

— закрепления нового материала; 
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— повторения ранее пройденного в единстве с новым материалом; 

— решения заданий, требующих для их выполнения самостоятельного 

поиска новых знаний и применения их студентом на практике. 

Бонусное оценивание работы студентов – один из способов активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов и осуществления контроля за 

процессом усвоения знаний. 

Обучающий характер этих контрольных заданий, цель которых не только 

проконтролировать, но и добиться полного понимания изучаемого материала, 

способствует формированию у студентов серьезного и вдумчивого отношения к 

предмету. 

Очень важно, чтобы сам процесс познания носил целенаправленный и 

осознанный характер, исключал возможность формального отношения к 

учебному труду. От этого во многом зависит качество знаний, а в дальнейшем – 

уровень и направленность развития личности специалиста. 
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V.Karazin Kharkiv National University 

 

AUTHENTIC LISTENING ACTIVITIES 

 

Features of authentic language use are making their way into ELT materials, 

although it continues to be characteristic of listening materials that they are 

recognisable as not being the “real thing” i.e. instances of spoken language which 

were not initiated for the purpose of teaching. We shall call this “real” language not 

intended for non-native learners authentic. 

The following linguistic features that ruin authenticity of texts have been 

distinguished: 

 Intonation (the one which indulgent mothers use to babies causing 

amusement in learners, irritation, and as a result – general demotivation. 

 Received pronunciation  (most speakers of British ELT tapes (RP) and 

cassettes have an RP accent which is quite unlikely to be heard in Britain, since 

only a tiny minority of British speakers have this accent). 

 Enunciation (speakers tend to enunciate words with excessive precision; 

assimilation and elision are minimal). 

 Structural repetition (a particular function or structure recurs with 

obtrusive frequency). 

 Complete sentences (the speakers in such materials also typically express 

themselves in neat, simple, rather short, well-formed discrete sentences, usually 

with formal syntax and lexis). 

So there is a massive mismatch between the characteristics of the discourse we 

normally listen to and those of the language which the student normally hears in the 

ELT classroom. There is, moreover, an unrealistic match between the characteristics 

of the language which the student listens to and that which he is taught to produce. 

This match between the language for production and reception is perhaps a major 

reason for the classic situation in which students do well in the classroom but are 

unable to transfer their skills to the world outside.  
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Why have the characteristics of production and reception been confused in this 

way? In our opinion, the purpose of listening practice was primarily to model 

structures for language production (Rivers, 1964: 103). Listening was the first step in 

a teaching strategy for production, and so had nothing to do with the handling of new 

information and unpredicted language with its diverse characteristics, which is the 

essence of authentic listening.  

The following are only few instances of our real life everyday experiences in 

listening that may help to illustrate the mental processes happening while listening 

and their outputs:  

1. Listening to the radio (e.g. weather, news etc): 

- listening with little awareness of the content of what is being said. Output: 

zero. 

- evaluative listening and scanning for topics of interest to self or companion 

Output: summarizing and later retelling to companion. 

- focused listening for specific information, e.g. about the day’s weather. 

Output: e.g. selection of appropriate clothes to wear. 

2. Listening in face-to-face conversational interaction. 

- evaluation, mental commentary and developing a line of thought. Output: oral 

response;  

- listening for conversational signals to start one’s own turn. Output: taking a 

turn at the appropriate moment. 

- affective listening, i.e. not to what the speaker is saying but to how he or she is 

saying it (e.g. is he or she annoyed, pleased, taken aback, etc.). Output: response to 

affective signals. 

- listening for feedback. Output: appropriate modification or repetition of 

utterance content.  

Students will find listening to authentic texts more difficult than listening to the 

usual idealized and standardized material. The degree to which they can perform the 

activities suggested will depend on what linguistic and paralinguistic clues are 
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available and how able the learners are to make use of them. This sort of 

consideration will determine which texts are chosen. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

Формування готовності майбутніх менеджерів-економістів до професійної 

самореалізації здійснюється в процесі навчання студентів у вищому 

навчальному закладі економічного спрямування і має певні особливості.  

Однією з особливостей є поєднання формування готовності до професійної 

самореалізації з поняттям «культура». На основі аналізу наукових праць 

В. Давидова [1] можна стверджувати, що не лише готовність до професійної 

самореалізації, але й поняття «культура» відіграють важливу роль у 

становленні майбутнього менеджера-економіста як професіонала. Педагог-

дослідник вважає, що рівень розвитку культури майбутнього фахівця певним 
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чином впливає на його майбутню професійну діяльність. Так, В. Давидов 

зазначає, що культура – це історично визначений рівень розвитку суспільства, 

творчих сил і здібностей людини, що знаходять відображення в типах і формах 

організації життя і діяльності людей, у їх взаємовідносинах, а також в 

матеріальних і духовних цінностях, які вони створюють [1]. 

Розкриваючи взаємозв’язок готовності студентів до професійної 

самореалізації з рівнем їх культури, подаємо розуміння основних рівнів 

спонукання майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації, 

яка проявляється на основі усвідомлення ним своєї здатності до соціально-

професійного управління собою. Сюди можна віднесли наступні ознаки: 

– наявність інтересу до майбутньої професійної діяльності; 

– рівень мотивації займатися обраною професією; 

– корекційний рівень співвідношення готовності до професійної 

самореалізації і культури людини. 

Другою особливістю формування готовності до професійної самореалізації 

майбутнього менеджера-економіста є формування культури свідомості 

студентів, що в професійному самовираженні особистості є досить 

багатоплановим і поліфункціональним феноменом. Вона реалізується в 

індивідуально-особистісному і професійному аспектах шляхом професійної 

самореалізації [7]. 

Третьою особливістю формування здатності майбутніх менеджерів-

економістів до самореалізації в процесі навчання у ВНЗ є прагнення студентів 

до професійної самореалізації шляхом професійного управління собою. Це 

спонукало нас до співвідношення основ прояву професійної самореалізації 

студентів і їх саморегуляції [5]. 

Проблема саморегуляції – є однією із головних наукових проблем, які 

вирішуються на основі міждисциплінарних досліджень. Система саморегуляції 

– це система, яка здатна підтримувати постійність своїх внутрішніх параметрів 

при зміні зовнішнього середовища. Для даної системи характерна наявність у 

них процесів управління [6]. 
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Особистість, яка наділена від природи бездоганним механізмом 

самозбереження, включаючись в саморух від індивідуальності до особистості, 

набуває досвіду і ціннісних орієнтацій, норм і правил поведінки в суспільстві, 

які необхідні для здійснення соціально важливої ролі у всіх сферах життя і 

діяльності людей [6], втрачаючи, при цьому, свою самобутність. Особливо 

гостро ця проблема виникає в системі професійної освіти і подальшого 

професійного самовизначення людини.  

Четвертою особливістю формування здатності майбутніх менеджерів-

економістів до професійної самореалізації в процесі навчання у ВНЗ є 

прагнення студентів до самовиховання. Поняття «самовиховання» розглядалось 

у роботах А. Ковальова [2] та А. Кочетова [3] як основний шлях до 

самовдосконалення «Я». При виявленні змісту і методики діагностування основ 

професійного самовиховання як основи готовності студентів до професійної 

самореалізації важливо встановити структуру взаємозв’язку категорій, які 

розглядаються [4]. 

Отже, особливості формування готовності майбутніх менеджерів-

економістів до самореалізації відіграють велику роль у процесі професійної 

підготовки. Вони сприятимуть вирішенню проблеми формування готовності до 

професійної самореалізації майбутнього менеджера-економіста в умовах 

навчання в університеті.  

Таким чином, визначення готовності майбутнього фахівця до професійної 

самореалізації можливе лише в тому випадку, коли буде співвіднесено рівень 

його мислення, спрямованістю діяльності із загальноприйнятим визначенням 

культурної поведінки людини. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИКОДОВОЙ СТАТЬИ 

ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 

 

Современный динамично развивающийся мир ставит перед человечеством 

проблему успешности коммуникации между личностями, между сообществами, 

межу этносами. Стремительный процесс глобализации делает мир "более 

связанным и более зависимым" [1,с.11]. Интеграционные процессы в сфере 

экономики и политики влекут за собой увеличение миграционных потоков, 

расширение межкультурных и межъязыковых контактов. Необыкновенно 

возрастает роль языка межнационального общения. Общепризнанным на 

сегодняшний день языком, имеющим статус lingua franca, выступает 

английский, как в варианте pan-English [4,с.55], (т.е. не учитывающем деление 
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на британский и американский варианты), так и в конгломерате "английских 

языков" (the Englishes), т.е. в совокупности региональных вариантов 

английского языка (британского, американского, канадского, австралийского, 

новозеландского и т.д.). "Экспансия английского языка, а также целый ряд 

других факторов (миграционный, демографический, экономический, 

политический) способствует переключению на язык международного общения" 

[2,с.277]. Распространение ареала английского языка в "географическом и 

социальном пространстве" [3,с.15] приводит, естественно, к увеличению 

количества носителей английского языка как родного (mother tongue), как 

второго языка среди иммигрантов (second language), а также тех, кто пользуется 

английским как иностранным (foreign language) или стремится к этому. 

Британский исследователь Д. Грэддол уверен, что через полтора десятка лет не 

менее 2 миллиардов жителей Земли будут изучать английский [6,с.13]. Таким 

образом, скорее всего, подтвердится провидческое определение английского как 

глобального языка, сделанное Д.Кристалом еще в конце 90-х г.г. ХХ века [5].  

Основное задание, которое призвано решить данное исследование, состоит 

в том, чтобы определить объем информационного потенциала словарной статьи 

учебного словаря в случае ее представленности в виде поликодового 

коммуникативного комплекса, т.е. коммуникативного феномена, 

представляющего собою единство вербального компонента и визуального 

компонента (пиктограммы). Иными словами, мы предполагаем ответить на 

вопрос: что происходит с информацией, содержащейся в вербальной части 

статьи, после добавления к ней пиктографического компонента?  

В плане лексической семантики возможны несколько вариантов изменения 

объема соответствующей информации в случае появления пиктографического 

сопровождения вербального компонента это: 

- дублирование информации средствами другого (иконического) знакового 

кода; 

- несоответствие пиктографической информации ее исходному источнику 

– вербальной информации; 
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- уменьшение информационного потенциала в пиктограмме по сравнению 

с вербальной частью; 

- спецификация (конкретизация) вербально изложенной информации 

абстрактного характера; 

- увеличение информационного потенциала. Сразу уточним, что 

последний вариант имеет место многократно чаще, чем все предыдущие. 

Однако рассмотрению подлежат они все. 

Изучив объем информационного потенциала поликодовой статьи, 

приходим к выводу о том, что в некоторых случаях имеет место 

информационный баланс между дефиницией и пиктограммой (каждый 

дефиниционный признак отражен пиктографически), однако в подавляющем 

большинстве происходит нарушение такого баланса за счет утраты либо, 

напротив, приращения квантов информации в пиктограмме. 

Утрата информации в пиктограмме вызвана, прежде всего, 

ограничениями пиктографического кода и невозможностью изобразительной 

передачи сенсорной информации о звуке, запахе, вкусе, иногда цвете, 

информации о когнитивной деятельности – всего того, что без труда 

восполняется вербальным описанием: референт звучит так-то, пахнет так-то, 

понимает то-то, воображает то-то  и т.д. Подобные кванты информации, так же, 

как и динамические характеристики (референт движется так-то), выражаются 

вербально и при восприятии пиктограммы остаются в области домысливания 

читателя. 

Приращение информационного потенциала пиктограммы вызывается 

двумя различными причинами; пиктограмма добавляет сведения: а) собственно 

о референте, номинируемом леммой/легендой, и б) о других референтах, 

связанных с ним или с его номинантом различными отношениями. В случае (а) 

пиктограмма добавляет кванты информации о составных частях, о строении и 

функционировании дефинируемого референта. В случае (б) информационные 

расширители включаются в пиктограмму в плоскости отношений референтов 
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между собой в реальном мире либо же в плоскости отношений слов между 

собой в языке. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования видим необходимость 

детально изучить механизмы изобразительной передачи информации, 

выраженной в словарной статье вербальными средствами, а также возможность 

использования полученных результатов в создании мультимедийных толковых 

словарей английского языка. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЧАСТИН МОВИ  

В РИМСЬКІЙ АНТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ 

 

Питання класифікації частин мови має одну з найдавніших традицій, вік 

якої складає 26 століть. З огляду на те, що розробка цієї проблеми досі 

залишається в центрі уваги багатьох лінгвістів (на матеріалі німецької мови: Л. 
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Гофман, У. Енгель, Г. Глінц, К. Ремер та інші), не варто зайвий раз 

наголошувати на її актуальності. Але кожна традиція має свої витоки. 

Безперечно не римська антична граматична традиція стала основою для 

створення наступних класифікацій, а грецька. Але практично всі граматики 

середньовічної Європи ґрунтувалися саме на римській традиції, що 

підтверджує її авторитетність і вагомість для сучасних досліджень.   

Метою представленої публікації є опис частиномовних класифікацій 

найавторитетніших римських граматиків. До завдань слід уналежнити 

встановлення критеріїв виокремлення частин мови, порівняння класифікацій з 

метою виявлення загальної таксономічної матриці, успадкованої 

середньовічними європейськими граматиками.    

Хоч сумніву не піддається факт запозичення грецьких зразків до 

латинських граматик, але в римський традиції мали місце й інші класифікації, 

які, хоч і несуттєво, відрізнялися від запропонованої Діонійсієм Фракійським 

восьмичленної частиномовної класифікації. Так, у І ст. н.е. один з кращих 

граматиків свого часу Квінт Реммій Палемон, орієнтуючись на 

Александрійську школу, створив нормативний підручник латинської мови. 

Представлена в підручнику класифікація частин мови зберегла свою 

восьмичленну структуру лише з однією зміною: артикль, відсутній в латинській 

мові, було видалено з класифікації, натомість додано вигук. Граматична 

термінологія, вжита (а точніше перекладена з давньогрецької мови) в роботі 

Палемона, є термінологічною базою сучасного мовознавства.  

Декілька наступних століть питання частиномовної класифікації в 

римській граматиці або взагалі не підлягало обговоренню, або висвітлювалося 

як синопсис вже існуючих знань про частини мови («Ars grammatica» (4 ст.) 

Флавія Сосіпатера Харісія, «Ars grammatica» (4 ст.)  Діомеда та інші). 

В 4 ст. н.е. відомий римський граматик Елій Донат у своїй роботі 

«Мистецтво граматики» («Ars grammatica»), а саме у другому розділі першої 

книги «Ars maior», «De partibus orationis», присвяченій класифікації та 

характеристиці частин мови, на основі функціонального та формального 
 135 



критеріїв виділив вісім частин мови: іменник, займенник, дієслово, прислівник, 

партицип, сполучник, прийменник, вигук [1, с. 59-61].  

«Ars grammatica» Доната складалася з двох частин: Ars maior та Ars minor. 

Саме зміст другої книги вплинув на подальше поширення восьмичленної 

частиномовної класифікації на інші європейські мови. Граматика Ars minor 

була скороченою версією Ars maior та присвячена виключно характеристиці 

частин мови (вступ має назву «De partibus orationis»). Основним її 

призначенням було використання в навчальному процесі, а тому і стиль 

викладу був чітким та зрозумілим, побудованим за схемою «питання-

відповідь»: Скільки частин мови існує? Вісім. Які? Іменник, займенник, 

дієслово, прислівник, партицип, сполучник, прийменник, вигук [2, с. 69]. Саме 

Ars minor стала «найпопулярнішим» підручником з граматики в Європі аж до 

16 ст. 

Найповнішою граматикою латинської мови вважається праця Прісціана, 

створена в 526 р., під назвою «Institutio de arte grammatica». Написана вона була 

вже після падіння Римської імперії, в так званий ранньовізантійський період. У 

питанні класифікації частин мови вирішальну роль у граматиці Прісціана було 

віддано морфологічному критерію. Так, наприклад, іменник має п’ять 

категорій: вид, рід, число, форму, відмінок. Розкриваючи зміст кожної 

категорії, Прісціан, орієнтуючись, в першу чергу, на граматику Діонісія, не 

пропонує нічого принципово нового, крім диференціації родів (він пропонує 

розрізняти сім родів іменників!). 

Граматики Прісціана та Доната стали взірцевими, універсальними та 

загальноприйнятими в усій Європі протягом наступних століть та слугували 

основою для створення граматик національних мов. При цьому Ars minor 

Доната використовувалась переважно в системі шкільної освіти, тоді як 

вичерпна Institutio de arte grammatica Прісціана для глибшого оволодіння 

знаннями в галузі граматики. 

Класична грецька граматика (як і сама мова) була взірцевою для римських 

філологів, а тому і запозичена майже в чистому вигляді до римських граматик. 
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Це ж стосується і класифікації частин мови: вона зберегла свою восьмичленну 

структуру лише з однією зміною – артикль, відсутній в латинській мові, було 

видалено з класифікації, натомість додано вигук. У всіх представлених 

граматиках класифікація частин загалом співпадає та має такий вигляд: 

іменник, займенник, дієслово, прислівник, партицип, сполучник, прийменник, 

вигук. Провідним критерієм класифікації залишається морфологічний критерій, 

натомість семантичний і синтаксичний використовуються як допоміжні. 

Граматисти середньовічної Європи, для якої латинська мова тривалий час була 

мовою найважливіших сфер людського буття, будували свої класифікації, 

беручи за основу римські граматики.  

Перспективним в аспекті подальших досліджень є вивчення питання 

перенесення частиномовної таксономічної матриці на граматики окремих 

національних європейських мов. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Система вищої освіти в Україні перебуває сьогодні в стані глибокої 

структурної перебудови, коли модернізуються і зміст, і методи, і засоби та 

форми організації навчального процесу. Дедалі більше зацікавлення викликає 

як застосування інноваційних технологій, що базується на активній співпраці на 

занятті, так і використання нестандартних уроків. Такі питання нестандартних 

уроків все більше отримують прихильників, а особливо актуальним є їх 

впровадження при вивченні іноземної мови, адже саме ці заняття сприятимуть 
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поєднанню змісту і форми, інтересу та руйнуватимуть штампи звичного 

процесу набуття фахових компетенцій. Ефективність такого уроку виявляється 

у розв’язанні нестандартних завдань відповідно до наявних умов та 

можливостей з використанням творчого, неординарного підходу, що дасть 

можливість провести заняття в атмосфері демократизму, змагання, діловитості, 

стимулювання та дружного спілкування. Використання нестандартного уроку 

забезпечить особистісну спрямованість, коли «почутим» буде кожен й без 

вагань висловлюватиме свої думки, пропонуватиме свої варіанти для 

обговорення, що є особливо важливим при вивченні іноземної мови. 

Основна мета навчання іноземної мови полягає в оволодінні студентами 

комунікативною діяльністю для спілкування в усній та писемній формах, при 

цьому важливими є фронтальні та індивідуальні форми роботи. С.Ю. Ніколаєва 

наголошує на формуванні мовленнєвої компетенції із урахуванням лінгво-

психологічних факторів та використанні активних методів навчання, зокрема 

роботи в парах, дидактичних ігор, навчальних ситуацій та ін.. [2, с. 39]. Відтак 

групову форму організації навчання часто використовують у рамках активних 

методів навчання іноземної мови і практикують в основному на заняттях 

інтенсивного вивчення, коли головним є максимальне досягнення результатів 

за мінімальний проміжок часу, активізація потенційних можливостей 

особистості студента в умовах взаємодії, створення в аудиторії сприятливого 

психологічного клімату. Фундаментальні видозміни у формі навчальної 

діяльності спричинили зміни у мотиваційній сфері, спрямованості пізнавальних 

інтересів, коли в основі нестандартних уроків закладено головні принципи 

активних методів навчання.  

Заняття-диспут як форма навчання передбачає ведення полеміки, 

обґрунтування власної позиції, думки, що є особливо вагомим при вивченні 

іноземної мови. Саме чітке визначення предмету, обговорення суперечливих 

думок, суджень, роздумів, пояснень, узагальнень матимуть на меті захоплення 

студентів темою дискусії, що призведе до активізації пасивного словникового 

запасу, використання мовних засобів. Відомо, що ефективність навчання 
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студентів суттєво знижується, коли застосовуються лише пасивні методи 

дидактичного впливу, відсутній діалог між викладачем і студентом. З метою 

формування особистості студента в навчальному процесі сучасна дидактика 

рекомендує урізноманітнювати традиційні методи навчання такими прийомами 

та способами, які сприяли б формуванню у студентів мотивації учіння, 

майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, високого 

рівня активності і зацікавленості в навчально-пізнавальній діяльності. 

Кожна дидактична гра має правила, які підпорядковані ігровому задуму і 

змісту гри. Вони виконують функцію організації гри. Основою дидактичної гри 

є пізнавальний зміст, тобто зміст тих знань, умінь і навичок, які застосовуються 

для розв’язання ігрового завдання і таким чином закріплюються у практичній 

діяльності. Відтак дидактична гра має певний результат, що є фіналом гри і 

надає їй завершеності. Він виявляється насамперед у формі розв’язання 

поставленого грою завдання і дає студентам моральне і розумове задоволення. 

Результат гри студенти сприймають як певне своє досягнення: наприклад, 

студенти виконали доручення, ігрові завдання тощо. Цінність дидактичної гри 

полягає в тому, що викладач не лише визначає її зміст і хід, а й передбачає 

результат [1, с. 68]. 

Гра дозволяє надавати комунікативної цінності будь-якій мовній одиниці. 

Вона сприяє орієнтації студентів у новому мовному матеріалі, а також у 

процесі мовленнєвої взаємодії. Подання серйозних навчальних завдань у 

доступній, розважальній формі зумовлює мимовільний характер засвоєння 

мовного матеріалу і стереотипів мовленнєвої поведінки у типових ситуаціях 

іншомовного спілкування [3, с. 347]. Суттєвий ефект дає систематичне 

використання навчальних ігор у навчальному процесі. Практичний досвід 

багатьох викладачів іноземної мови переконує в тому, що навіть епізодичне 

використання ігор дозволяє ефективно вирішувати навчальні задачі. 

Граматичні, лексичні та фонетичні ігри спрямовані на формування 

відповідно граматичних, лексичних та фонетичних навичок іншомовного 

спілкування, засвоєння та систематизацію іншомовних знань. Для утворення 
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автоматизованих, сталих та гнучких мовленнєвих навичок потрібні умови, 

максимально наближені до реальних, тому навчальний процес слід 

організовувати так, щоб були забезпечені вмотивованість мовленнєвих дій, 

ситуативність, максимальна повторюваність однотипних мовленнєвих дій, 

паралельне засвоєння форми та функції мовного явища (при домінуючій ролі 

функції), наявність лише однієї мовної трудності, можливість запобігти 

помилкам (за допомогою зразка) тощо.  

Навчальна гра має сталу структуру із основних елементів, що надають їй 

форми навчання і гри одночасно, до яких належать ігрові та навчальні 

завдання, ігровий задум, ігрові дії, правила, пізнавальний зміст і результат. 

Важливу роль навчальна гра виконує на заняттях іноземної мови і робить 

процес вивчення іноземної мови цікавим, інтенсивним та результативним. 
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ИНТЕЛЛЕКТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

КОНДЕНСАЦИИ 

 

Подготовка учебников и учебных пособий для преподавания иностранного 

языка в вузах как неспециального вызвало необходимость решения вопроса об 
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использовании оригинальных англоязычных текстов и допустимости их 

адаптации в соответствие с этапом преподавания языка. В данной работе мы 

рассматриваем возможность конденсации интеллективного сообщения на 

материале оригинального текста из учебника химии для студентов, изучающих 

этот предмет в американском университете [1; с. 2-3]. 

Двумя важнейшими функциями языка являются функция воздействия и 

функция сообщения, которые реализуются в стиле художественной литературы 

и стиле научного изложения (мы исключаем фактическую функцию языка, т.е. 

использование языка, которое не направлено на достижение тех или иных 

заранее намеченных результатов). На противопоставленность именно этих 

функций и соответствующих им стилей указывали многие языковеды. Так, 

например, Л.В. Щерба подразделял разные формы письменного языка на две 

большие группы: разные формы языка художественной литературы и разные 

формы делового языка, к которому он относил канцелярский язык, язык 

законов, научный язык и эпистолярный стиль [2]. 

В. М. Жирмунский [3] также проводит мысль о противопоставлении языка 

практической речи, подчиненной задаче прямого и точного сообщения мысли, 

и языка эмоциональной речи, направленной на эмоциональное и волевое 

воздействие на слушателя. Разграничивая эти два вида речевой деятельности, 

В.М. Жирмунский условно выделяет внутри них две крайние разновидности – 

речь научную и речь поэтическую в их предельном и последовательном 

осуществлении.[4; c. 28]. И Р. А. Будагов говорит об основном делении стилей 

– художественный и научный [5,6]. Ш. Балли указывал на две основные 

тенденции в развитии языка – интеллективную и экспрессивную [7]. 

Представители Пражского лингвистического кружка, внесшие 

значительный вклад в разработку этой проблемы, также говорят о двух 

важнейших показателях характеристики языка – об «интеллектуальности и 

эффективности лингвистических проявлений», в соответствии с чем язык 

может иметь либо коммуникативную функцию (направлен на «обозначаемое»). 

Либо поэтическую функцию, когда язык направлен на знак как таковой [8]. 
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Теоретическое противопоставление этих двух функций отнюдь не 

противоречит тому факту, что между ними существует диалектическая связь. С 

одной стороны, они противопоставлены, а с другой стороны – сопоставлены и 

находятся в глубоком взаимодействии и взаимопроникновении. При этом 

сочетание двух функций носит разный характер в произведениях научной 

литературы, направленных на организацию определенной интеллективной 

информации и в произведениях, являющихся продуктом творческого 

писательского видения. В реальной действительности имеется большое число 

научных текстов, сочетающих собственно интеллективное изложение с 

широким использованием средств эмотивного воздействия на читателя. В 

литературно-художественном тексте мы также сталкиваемся с их внутренней 

неоднородностью, т.к. в них большое место могут занимать части 

интеллективного, информативного характера. 

Очевидно, что выделение функции воздействия и функции сообщения в 

чистом виде всегда представляет собой до некоторой степени искусственный 

процесс, при котором приходится обращаться к крайним случаям их 

проявления. В реальной речевой деятельности обе эти функции имеют 

тенденцию переплетаться, образуя сложное диалектическое единство. 

Языковеды, в частности В.В. Виноградов и Р.А. Будагов, неоднократно 

указывали на трудности разграничения функции сообщения и воздействия и 

соответствующих им стилей – научного и литературно-художественного [9, 10]. 

Разница между интеллективным текстом, сколь ни был бы он насыщен 

элементами воздействия, и художественным текстом становится наиболее 

очевидной при применении методики «дигестирования» или конденсации 

текстов противоположной функциональной направленности. 

Под термином «дигест» понимается любая обработка текста (чаще всего – 

художественного) с целью облегчения его восприятия. В дигестировании 

можно выделить два направления: 

1. языковая адаптация; 

2. переработка текста с целью его сокращения. 
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Объем интеллективного сообщения любой протяженности можно изменять 

от кратчайшего (заглавие) через аннотацию и реферат до полного текста, т.е. 

развернутого изложения. Но, несмотря на объем во всех своих воплощениях, 

научный текст остается фактически равным самому себе, т. е. по существу это 

тот же текст, только выступающий в разной степени развернутости и 

протяженности. Причем нельзя не заметить также, что, вытягивая как бы в одну 

линию, непосредственно сопоставляя все эти четыре вида сообщений научной 

информации – заголовок, аннотация, реферат, полный текст, мы здесь 

одновременно касаемся одного из самых важных и актуальных вопросов – 

вопроса о поиске информации. Напомним, что с этой точки зрения мы можем 

себе представить первоначальную мысль как бы в двухстороннем движении: 

как данную в одном кратком предложении и как развивающуюся до объема 

полного текста. И, наоборот, тот факт, что первоначальную мысль можно 

представить как развивающуюся слева направо, является необходимым 

условием, чтобы одновременно можно было мыслить и ее реально воплощать в 

текстах как поддающуюся постепенному сокращению от полного текста до 

одного предложения, с помощью которого соответствующие статьи могут быть 

индексированы. Для наглядности сравним текст из книги Principles of Chemistry 

с его адаптированной и сокращенной версией, предназначенной для студентов 

химического факультета, изучающих английский язык в университете. 

Составление двух текстов наглядно показывает, что адаптации 

подвергались именно те элементы, которые выходят за рамки интеллективной 

информации. 

Например: 

Оригинал       Адаптированная версия 

On the face of it this is a tautology,            But it doesn’t convey the idea 

but it does serve to convey the idea             of chemistry as a stockpile  

of chemistry as enterprise, and not            of knowledge. 

merely as a stockpile of knowledge. 
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Изменению подвергались все словосочетания, которые заключают в себе 

различные эмоционально-экспрессивно-оценочные коннотации, придающие 

тексту экспрессивность, носящие в «сообщение» элементы «воздействия».  

Сравнив ритмическую организацию текстов, можно отметить выраженный 

переменный ритм оригинала. При этом такие слова как appropriate, hazy, 

arbitrary, distrust, aerial, reconnaissance придают ритму оригинала необходимую 

эмоциональность. 

В тексте, подвергшемся адаптациям, отсутствуют четко выраженные 

закономерности в чередовании синтагм, что делает его ритм некомпактным, 

тем самым текст лишен одного из ярких экспрессивных средств – 

соответствующего ритма.  

Однако адаптированная версия, лишившись выразительности и того 

воздействия, которое оригинал оказывал на читателя благодаря особому 

построению речи, сохранила все необходимые ей элементы «сообщения». А это 

доказывает, что научный текст, несмотря на введение в него тех или иных 

фигур речи, все равно остается текстом научным; его можно не только 

«адаптировать», но и «разнимать» на части, аннотировать и реферировать, т.е. 

производить с ним различные манипуляции, никак не вторгаясь в его 

онтологию, в его информативное тождество. 

Напротив, с произведением художественной литературы никакого рода 

«дигестирование» и оптимизация принципиально невозможны. Нельзя разъять 

художественный текст на части и каждой из частей придать самостоятельность, 

поскольку любой отдельно взятый отрывок из него является клеточкой 

сложнейшего организма, подчиняется глобальной идее всего произведения, 

задаче эмоционально-эстетического воздействия этого произведения на 

читателя. Этот тезис можно считать вполне доказанным практикой так 

называемых дигестов и «облегченных» изданий художественной литературы, 

например, сокращенное издание «Моби Дика» Г. Мелвилла. В тексте этого 

произведения опущены все «китологические» главы, т.е. по существу изъят 

один из трех структурных пластов романа. Тем самым нарушена целостность и 
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единство художественного произведения, обеднен глубокий символический 

смысл, заложенный в таком его построении, т.е. нарушена "воздействующая" 

функция романа [12]. 
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(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 

ФИЗИЧЕСКОМ И ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТА) 

 

Своеобразие иностранного языка в вузе состоит в том, что он – и объект 

изучения и средство получения новой информации. Эти особенности 

взаимосвязаны, логически взаимообусловлены и определяют поэтапность 

формирования навыков, необходимых для практического овладения языком. 

Чтение выступает как источник извлечения информации и является 

разносторонним творческим процессом, который состоит из 1) восприятия 

информации, 2) её последовательного осмысления и 3) последующей 

интерпретации в конкретно выраженной языковой форме. 

Чтение – активный процесс восприятия информации и характеризуется 

Леонтьевым А.А. целостностью, структурностью, константностью, 

осмысленностью и предметностью. Одновременно чтение обладает единством 

языковой формы и содержания, что в свою очередь даёт возможность поэтапно 

вырабатывать следующее умения: распознавать напечатанные слова,  

правильно осмысливать их, понимать разницу между омонимами, разбивать 

слова на составные части, узнавать строевые и знаменательные слова, понимать 

значение новых слов и т.д. 

Опираясь на опыт преподавания английского языка на физическом и 

химическом факультетах, мы считаем необходимым выделять в чтении 

сравнение, анализ, синтез и обобщение, т.к. они способствуют однозначному 

пониманию сути читаемого материала и его завершающей интерпретации. 

Студент прибегает к имеющимся знаниям и навыкам, что помогает проследить 

за ходом изложения, дать ему оценку с точки зрения точности и важности, 

извлечь информацию и сделать выводы. 

В нашем понимании рациональное обучение чтению – научно-

обоснованная технология чтения, которая формирует возможность принять и 

переработать максимум полезной информации за краткий срок и с 

минимальной затратой труда. 
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Источником получения  информации (при чтении) является текст, который 

понимается в специальной литературе следующим образом: текст 

рассматривается как коммуникативная единица  на семантико-структурной 

основе и как диалектическое единство элементов, отношений и структуры. В 

изучении текста традиционно практикуют следующие направления – 

установление особой интонационной организации текста, не идентичное 

организации отдельных предложений; изучение межфразовых связей в тексте и 

выделение в тексте его составных частей. 

Мы рассматриваем текст (в методическом плане) как целостное 

коммуникативное единство, состоящее из ряда высказываний, объединённых 

синтактико-смысловыми связями и представляющее собой иерархически 

построенное смыслообразование. Исходя из этого понимания, мы организуем 

чтение студентами текстов по специальности на выявление смыслового 

содержания, т.е. на определение сути читаемого. Для овладения приёмами 

чтения разностилевых текстов практикуют четыре действия: антиципация 

выделение основного содержания; сокращение и интерпретация текста. 

Перечисленные действия дают возможность извлечь полезную 

информацию, определить её познавательную ценность и в результате на 

основании всего этого сформулировать обобщённый вывод о прочитанном. 

Придерживаясь рассмотренной методики, мы считаем необходимым 

исходить из понимания научного текста как специфической формы выражения 

и применяем унифицированные учебные действия по формированию у 

студентов навыков логично-смысловой ориентации в тексте по специальности. 

Условно методика подразделяется на следующие взаимообусловленные этапы: 

1) определение специфики логико-смысловой структуры текста; 2) отбор 

основных компонентов содержания, их анализ и оценка полученной 

информации; 3) перефразирование отдельных усложнённых элементов текста; 

4) напоминание основной информации и её фиксирование в виде реферата или 

аннотации; 5) использование полученной информации в конкретных целях. 
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Отвечая требованиям лаконичного и чёткого изложения, научный текст 

характеризуется информативностью, логичностью, точностью, 

последовательностью и актуальностью изложения и имеет стабильную логико-

смысловую структуру, состоящую из заголовка, введения, основного 

содержания и заключения. 

Внимание студентов (прежде всего) обращается нами на связь между 

заголовком текста и предметом специального текста, а эта связь (как правило) 

представляется тематическим повтором, т.е.вариацией тематического слова в 

рамках определённого смыслового куска, различными видами субституции и 

ассоциативными связями слов, принадлежащих к одному семантическому 

полю. 

Заголовок специального текста называет основную тему и выявляет 

информацию, представленную в заголовке в наиболее сжатом виде. Мы 

практикуем следующие виды упражнений, с помощью которых внимание 

студентов концентрируется на предмете изложения: 

1. прочесть заголовок и выделить опорное/ доминирующее слово; 

2. обратить внимание на частотность употребления опорного слова в 

тексте; 

3. найти в тексте слова-заместители для доминирующего слова и 

заголовка; 

4. перефразировать заголовок, используя синонимические слова из текста; 

5. выделить в тексте ряд предложений с варьируемым повтором 

доминирующего слова в заголовке; 

6. решить, является ли выделенные доминирующие слова и их заменители 

информативными элементами в рассматриваемом тексте; 

7. ещё раз прочитать текст и определить, о чём предложенная статья. 

Очевидно, что основными элементами специфической структуры текста 

являются слова – предложения – абзац. Мы определили методическую задачу 

рационального обучения чтению текста как обучение чтению по абзацам с 

обязательным выделением обобщений. В специальных текстах обобщения, как 
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правило, находятся в начале абзаца (в конце – реже, в середине – редко) и 

оформляются или одним словом (словосочетанием) или целым абзацем, т.е. 

выделение (определение) местоположения обобщения имеет важнейшее 

значение. Абзац оформляет единство мыслей, содержит основное предложение, 

формулирующее главную идею и задача студента – понять основную идею 

абзаца и определить её форму и местоположение. 

Мы практикуем следующие упражнения, направленные на выявление 

обобщений, и эти упражнения являются этапами по формированию у студентов 

умений и навыков в логико-смысловой ориентации в тексте. 

1. Выделить основное предложение абзаца. Определите связь между этим 

предложением и предшествующим текстом. 

2. После вторичного прочтения абзаца выделить факты, детализирующие 

обобщение. 

3. Определить, который из выделенных фактов имеет наиболее общий 

смысл. Сформулируйте предложение, в котором этот факт является темой. 

4. В двух абзацах найдите обобщение. Если его нет в каком-либо абзаце, 

то составьте предложение, выражающее главную мысль. 

5. Составить обобщающее предложение к определенному абзацу из 

фрагментов, приведённых вами. 

6. Просмотреть абзацы, найти их основную идею. 

7. Выделить предложение первого абзаца, которое может быть 

обобщением смыслового отрезка, состоящего из нескольких абзацев. 

8. Прочесть абзац, определить содержащееся в нём обобщение и выразить 

смысл абзаца своими словами одним-двумя предложениями. 

9. Прочесть абзац и перечислить предложения, выражающие главные 

мысли. 

10.  Сравнить несколько абзацев, указать, в каком есть обобщение. 

11.  Найти в отрезке текста информативные по характеру предложения, но 

не обязательные для понимания основной мысли. 

12.  Выделить факты, подтверждающие обобщения. 
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13.  Выделить места в тесте, которые доказывают важность излагаемого 

материала. 

Как очевидно из приведённых этапов, много внимания уделяется 

перефразированию отдельных сложных элементов текста и запоминанию 

основной информации с последующим фиксированием в виде реферата или 

аннотации.  

Понимание, как известно, связано с кодированием и перифразом, который  

как важнейший компонент процесса смысловой компрессии текста 

предполагает выражение одного содержания различными языковыми 

средствами. В основе процесса перефразирования – положение о 

взаимозаменяемости любых двух отрезков текста при условии тождественности 

по смыслу в соответствии с реальным обобщением. Перифраз связан с 

обобщением смысла: предмет остается, но называется словом/группой слов, 

выражающих более общее понятие. Перефразируются отрезки любого объёма: 

отдельное слово – словосочетание – предложение – отрезок текста. Новый 

вариант передаёт основную информацию экономными языковыми формами. В 

учебных целях мы считаем целесообразным выделить следующие типы 

перефразирования: лексическое, грамматическое, лексико-грамматическое и 

логико-смысловое, которые базируются на семантическом, синтаксическом и 

семантико-синтаксическом средствах языка. 

Выработка и становление навыков и умений непроизвольного запоминания 

существенных компонентов имеют значение при извлечении информации из 

текста. Непроизвольное запоминание – продукт целенаправленной 

деятельности субъекта и продуктивность зависит от характера, содержания и 

мотивов деятельности, интеллектуальной активности субъекта, глубины 

понимания смыслового содержания учебного материала. Анализ материала, 

вычисление отдельных частей, установление отношений между ними – одно из 

условий успешного запоминания. 

Умственное развитие студентов – процесс образования ассоциаций, их 

обобщение и дифференцировка, и мы направлены на выработку у студентов 
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навыков установления различных ассоциативных связей между известной 

информацией и новой, что должно способствовать лучшему запоминанию. 

Нами выделены следующие виды упражнений по развитию навыка 

запоминания (на основании анализа специальной литературы и опыта работы) 

1. Прочитать текст и запомнить факты по проблеме. 

2. Воспроизвести последовательность фактов в прочитанном тексте. 

3. Запомнить пропуски в предлагаемых предложениях с целью получения 

смысловой завершённости. 

4. Установить в тексте или отрезке текста связь между причиной и 

следствием (если это возможно) 

5. Определить основную тему и изложить её простыми словами, компактно 

6. Вспомнить детали, имеющие отношение к основной теме изложения. 

7. Выделить основные и второстепенные положения текста. 

8. Проанализировать выделенные основные детали и определить их 

соотношение друг с другом. 

9. Озаглавить информативные отрезки текста и составить из них план. 

10. Воспроизвести план текста и на его основе составить реферат и 

аннотацию 

Мы отдаём себе отчёт в том, что описанная методика не исчерпывает всех 

возможностей использование подобных типов упражнений, которые 

способствуют выработке у студентов навыков чтения с непосредственным 

извлечением максимально полезной информации. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОГО СОСТАВА  

ПОДЪЯЗЫКА “БИОХИМИЯ”  

 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена постоянным 

интересом лингвистов к проблеме, связанной с единицами словарного состава 

современного английского языка ввиду его глобального распространения в 

качестве средства научной коммуникации. 

Лексические единицы, функционирующие в текстах по естественным 

наукам, имеют свои характерные особенности, которые значительно отличают 

их от единиц, входящих в другие виды научного дискурса. Это обусловлено 

своеобразием самих текстовых корпусов по естественным наукам. 

Цель настоящей работы – представить описание результатов исследования 

словарного состава подъязыка “Биохимия”. Объектом статьи является 

биохимический дискурс; предметом – различные слои лексики подъязыка 

“Биохимия”. 

Биохимия как наука характеризуется тем, описывает  множество фактов, 

установленных путем множества отдельных наблюдений. На основании этих 

наблюдений, их тщательного изучения и оценки в биохимии сформирован 

такой тип речи, как широкие обобщения – гипотезы, теории, законы. 

Подъязык биохимии представляет собой неоднородную лексико-

грамматическую микросистему, релевантным компонентом которой является 

биохимическая лексика.  

Лексико-грамматическую и словообразовательную основу 

биохимического дискурса составляют имена существительные, которые 

составляют более 40% всех лексических единиц в биохимическом дискурсе. В 

этой связи их роль в деривационном плане также является ведущей. 
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В биохимическом дискурсе выделяется общенаучная, общетехническая, 

профильная и узкоспециальная терминология, в совокупности образующая 

когнитивно-вербальную основу данной научно-профессиональной 

коммуникации.  

Общенаучная лексика в биохимическом дискурсе функционирует по 

общему правилу, выражая наиболее общие, элементарные понятия конкретной 

научной области, имея в то же время непосредственное отношение ко всем 

теориям и гипотезам данной науки. Производные общенаучные термины в 

биохимическом дискурсе образованы по общеязыковым словообразовательным 

моделям, их морфологические свойства соотносятся с едиными для всего языка 

правилами грамматического строя. 

Общетехническая лексика как аспект биохимического дискурса 

характеризуется когнитивной значимостью.  В теории терминоведения 

отмечается, что общетехническая лексика непосредственно связана с 

химическим оборудованием, оснащением разных областей науки и техники, а в 

связи с развитием новых технологий, информатизации и компьютеризации 

почти всех сфер деятельности эти термины становятся многофункциональными 

в процессе функционирования в самых разных понятийно-терминологических 

системах.  

Особенностью  биохимического дискурса можно считать то, что в нем 

профильная лексика представлена очень четко, и, в целом, число отраслей 

научного знания, формирующих семантическое пространство биохимии как 

науки, включает более десяти предметных областей: химия, физика, биология, 

экология, микробиология и др. Можно привести следующие примеры 

профильной лексики: из химии – элемент, химический состав, реакция и др., из 

физики – масса, термодинамика, энергия и др., из математики – уравнение, 

график, координаты и др. 

Что касается терминологического слоя лексики, то его основой являются 

так называемые экзотизмы (гр. exotikos – чуждый, иноземный), 

“представляющие собой заимствования с четко закрепленной 
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принадлежностью к определенной стране... и национальности” и 

малоизвестные носителям другого языка [1]. 

Итак, исследование словарного состава биохимического дискурса 

показало, что он может быть четко разделен на стратификационные слои. В 

терминологическом слое лексики зафиксированы  термины не только из 

родственных дисциплин, но и из дистантных (математики, медицины, 

биоэнергетики и др.).  
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ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ТА СТИЛІСТИСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ 

НА ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ. 

 

Мета дослідження полягає у вивченні терміносистеми як каркасного 

словника мови спеціальностей, у з’ясуванні питань загальної теорії 

термінології, особливостей утворення таких мовних одиниць як терміни та, що 

найголовніше для перекладача, особливостей їх перекладу. Об’єктом є 

структурні та стилістичні особливості німецьких військових термінів у 

перекладацькому аспекті. 

Основною стилістичною особливістю науково-технічного тексту є опис, 

що характеризується предметністю та об’єктивністю; автор опису в цьому 

випадку повністю зникає. 

 154 



Призначення опису – замінити читачу його власне спостереження  чи 

пояснити йому якийсь процес. Саме тому в технічних описах використовуються 

такі мовні засоби, які мають найбільшу точність та наочність. В німецькій мові 

до таких засобів відносяться поширені означення, прийменник alsі деякі 

дієслова, такі якaufweisen, aufprägen, erfolgen, а також пасивні конструкції 

[Филатов: 22]. В українській мові ці функції виконують такі дієслова як 

становити, бути, здійснюватися, характеризуватися. Значення прийменника 

als передається виразом в якості. Поширені означення передаються найчастіше 

дієприкметниковими зворотами або підрядними реченнями[1, с.67]. У 

перекладі треба прагнути зберегти точність та об’єктивність опису. Наявність  у 

німецьких технічних текстах великої кількості складних технічних термінів, що 

часто не мають повної відповідності в українській мові, змушує перекладача 

вдаватися до вживання різних уточнюючих означень  [2, с.45].  Beim 

Überlagerungsempfänger wird die Frequenz der aufgenommenen tonmodulierten 

Hochfrequenzen in der Mischstufe durch Überlagerung einer im Empfänger 

erzeugten Oszillatorfrequenz verändert. У цьому реченні ї декілька труднощів для 

перекладу. По-перше, у першій частині речення слова Frequenz і Hochfrequenz 

не можна перекладати однаково, по-друге, ускладнено переклад терміну 

Überlagerung, по-третє, важко передати точну взаємодію між словами 

Überlagerung і Oszillatorfrequenz. Значення слів Frequenz – частота; 

Hochfrequenz – висока частота; Überlagerung – накладення, 

модуляція; Oszillatorfrequenz – частота гетеродини. Оскільки українською 

важко уявити частоту частоти (dieFrequenzder…Hochfrequenz),то 

Hochfrequenz слід перекладати  не висока частота, а високочастотне 

коливання. Наступне Hochfrequenzen wir ddurch Überlagerung 

einer Oszillatorfrequenz verändert можна уявити як зміну високої частоти 

шляхом накладення частоти гетеродину. Накладення однієї частоти на іншу 

становить процес модуляції чи змішування коливань. Враховуючи все 

вищезгадане, пропонуємо переклад: У супергетеродинному приймачі частота 

приймального високочастотного коливання, модульованого звуковою 
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частотою, змінюється в змішувачі шляхом поєднання з частотою гетеродини 

приймача. При перекладі випущене слово erzeugten, оскільки вираз частота 

гетеродини приймача вже включає в себе ідею виникнення цієї частоти в 

приймачі. 

У німецькій технічній термінології дуже поширені терміни, які 

складаються з трьох, п’яти і більше основ Rückstrahlentfernungsmessung, 

Wellenlaufzeit. В українській мові такі складні терміни майже не зустрічаються. 

Еквівалентні відповідники у цих випадках можливі лише при доповненні 

речення різними пояснювальними словами, наприклад: Echorückkehrzeit – час  

проходження відбитого імпульсу. Оскільки у складному слові-терміні можуть 

сполучатися корені будь-яких частин мови і, відповідно, встановлюватися 

абсолютно різні відносини між поняттями, то майже неможливо встановити 

якісь правила перекладу таких складних слів-термінів. Наприклад: 

Sichbemerkbarmachen – позначення своїх військ, Richtkennlinie – діаграма 

спрямованості, Rückstrahlentfernungsmessung – зміна відстані, що проходить 

відбитий промінь. Знаходження потрібного еквіваленту в цих умовах можливе 

лише з допомогою описування факту дійсності. При цьому пропонується 

наступна послідовність дій перекладача: 

1.З’ясування області застосування даного складного терміну; 

2. З’ясування смислу явища, яке описується, принцип дії технічного 

пристрою і роль елементу(деталі), що названий даним складним 

терміном; 

3. Порівняння використаноїтермінології в описі аналогічного явища у мові 

перекладу; 

4. На основі проведеного аналізу виявляється функціональна 

еквівалентність одиниць двох мов, тобто встановлюється функціональна 

тотожність цих одиниць, а саме виконання однакових функцій у текстах 

[3, с.4]. 

Таким чином, виявлені функціонально тотожні елементи стають 

еквівалентом для перекладу в даній  парі мов. Значення слова завжди 
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визначається мікротекстом, тобто ми приходимо до поняття «первинного 

смислу». Важливо при цьому зазначити , що вибір потрібного еквівалента 

(лексичного і граматичного) визначається не лише контекстом, але і певною 

сполучуваністю слів, яка в свою чергу залежить від мовної традиції. Саме тому 

перекладач часом обирає в якості еквівалента зовсім не ті значення, які 

містяться у двомовному словнику. 
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ОСОБЛИВОСТІ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ НЕМЕЦЬКОЇ МОВИ  

(У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКОЮ) 
 

Вивчення іноземної мови починається з освоювання її вимови, 

особливостей того, чим вона відрізняється від рідної мови мовця і що в цих мо-

вах є спільного. Артикуляційна база мови включає в себе весь комплекс 

особливостей та ознак фонетичної системи тієї чи іншої мови. Виходячи з 

досліджень у галузі фонетики протягом останніх років [1], відмітимо суттєві 

моменти артикуляційної бази німецької мови, порівняно з українською. 

Розглянемо, перш за все, деякі звуки та структуру складу в цих мовах. 
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Склад є мінімальною артикуляційною одиницею, яка виступає основною 

складовою морфеми та слова [2, c. 27]. Структура складу в сучасній мові є 

результатом тривалого розвитку фонетичної системи і відображає в собі всі ті 

особливості, які притаманні її теперішньому стану. Історично в німецькій мові, 

як і в усіх германських, на початку складу витворилися сполуки приголосних, 

які утворюють висхідну артикуляційну напругу, тобто тут мають місце сполуки 

типу ʃT-, ʃR-, TR-, ʃTR- (наприклад: stehen, schreiben, treiben, Straße). Ці ж самі 

сполуки властиві також українській мові (стояти, срібло, тривати, страти)., але 

в сучасній українській мові, як і в інших слов'янських, є сполуки з невисхідною 

напругою типу RZ-, TT-, RR-, RTR- (укр. рвати, птах, мріяти, втратити). 

Звичайно, слова з такими сполуками становлять певні труднощі для носіїв 

германських мов, які вивчають українську чи якусь іншу слов'янську мову. 

Висхідна артикуляційна напруга в німецькому складі завершується на 

наступному за приголосними (чи приголосним) голосному, що свідчить про 

велику силу вимови німецьких голосних (тут розглядається наголошений 

склад), у порівнянні з українськими голосними. Експерименти свідчать, що в 

українському складі досить часто початковий приголосний артикуляторно 

сильніший, ніж голосний. Вищезазначене дозволяє прийняти, що в німецькому 

мовленні діє «вокальносильна» фонетична система, а в українському 

«консонантносильна» [1, c. 71]. Визначена особливість накладає суттєвий 

відбиток на реалізацію окремих голосних та приголосних в німецькій та 

українській мовах. 

Незважаючи на велику відмінність німецької артикуляційної бази від 

української, усе ж в артикуляції звуків цих мов можна знайти спільні риси, що 

дозволяє використовувати їх на початковій стадії вивчання німецької мови. До 

них необхідно віднести, наприклад, подібність за якістю та слуховім враженням 

таких голосних: укр. [а, о, и, е] (вимовлені довго чи коротко) подібні до 

відповідних німецьких, а також укр. [ы:] = нім. [е:], укр. (коротке) [ы] = нім. [ı]. 

Більшість німецьких приголосних подібна до українських. Усе ж треба 

пам'ятати, що німецькі і приголосні, й голосні н реалізації завжди сильніші й 
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напруженіші, ніж відповідні звуки в українській мові. У той же час, як було 

зазначено вище, вони мають різні відносини в межах складу в одній і другій 

мові. 

Зазначені особливості артикуляційної бази, порівняно у двох мовах, 

можуть бути використані в методиці викладання німецької мови як іноземної, а 

також при підготовці відповідних фонетичних вправ. 
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НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Разом з появою профільних класів в середніх навчальних закладах виникла 

потреба організації в них профільно орієнтованого навчання іноземної мови 

(ІМ). На шпальтах методичної літератури нами неодноразово висвітлювалась 

проблема профільно орієнтованого навчання німецької мови (НМ) у старших 

класах економічного профілю, зокрема проблема його реалізації [1, 2 та інші].  

Найбільш ефективними технологіями профільно орієнтованого навчання 

ІМ визначаються: навчання у співробітництві, метод проектів, професійно 

орієнтована рольова гра і портфоліо учня. Предметом розгляду в межах цієї 

публікації є метод проектів як технологія, яка дозволяє перенести акцент з 

різного роду вправ на активну мовленнєву діяльність учнів, що вимагає для 

свого оформлення володіння певними мовними засобами [4]. 
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На сторінках наукової літератури широко обговорюється навчання ІМ з 

використанням методу проектів (Е.Г. Арванітопуло, Л.А. Байдурова, І.Л. Бім, 

М.Є. Брейгіна, М.Л. Вайсбурд, С.Л. Венедиктова, Т.В. Душеіна, І.О. Зимня, 

Е.С. Маркова, С.Ю. Ніколаєва, Є.С. Полат, Т.В. Сахарова, С.Н. Толстиков, Т.В. 

Шапошникова та інші). Але мало дослідженою залишається на сьогодні 

проблема навчання НМ учнів старших класів економічного профілю з 

використанням проектної методики. 

Проект ми будемо розуміти як «роботу, яка самостійно планується та 

реалізується школярами і в якій мовленнєве спілкування вплетене в 

інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності (ігри, подорожі, 

врятування людей, яких спіткало лихо, тощо)» [3, с.10]. 

Засобом профільно орієнтованого навчання НМ ми розглядаємо 

інтегрований курс (ІК) «Німецька мова і економіка», укладений нами для учнів 

10-11 класів економічного профілю. Цей  ІК передбачає розширення, 

поглиблення і вдосконалення економічних знань учнів і за рахунок економічної 

спрямованості навчальних матеріалів, які опрацьовуються НМ, підвищення 

рівня володіння нею.  

Змістом ІК передбачено виконання проектів, які пропонуються учням у 

блоці „Projekt-Vorschläge“, що є наявним у кожному тематичному розділі. 

Кожен з таких блоків містить в собі по 3-4 проекти, які ми пропонуємо 

виконувати,  як правило, по завершенню вивчення кожного тематичного 

розділу. Специфічною рисою проектів в ІК є моделювання ситуацій і різних 

аспектів майбутньої професійної діяльності. Наведемо приклади проектів з 

тематичних розділів «Bestimmte Industriezweige sind an bestimmte Standorte 

gebunden, andere nicht?», «Betrieb und seine Aufbauorganisationen. Bereiche im 

Betrieb und ihre Funktionen. Es ist wissenswert, wie die Unternehmen organisiert 

sind»: 

1. Dein Freund hat in den Ferien eine Reise nach Deutschland unternommen. Er 

war tief davon beeindruckt, wie hoch der Wohlstand der deutschen Bürger ist. Die 

Qualität der Erzeugnisse, die deutsche Ordnung und die Arbeitsamkeit der Menschen 
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machten auf ihn einen angenehmen Eindruck. Leider weiß er wenig über die deutsche 

Wirtschaft. In welcher Form würdest du ihm darüber berichten? Begründe deine 

Meinung! Gehe in deiner Erzählung vor allem davon aus, dass Deutschland ein hoch 

entwickeltes und wohlhabendes Land ist, in dem verschiedene Wirtschaftszweige 

präsentiert sind. 

Um diese Aufgabe zu machen, sammle zu Hause Material über die Zweige der 

deutschen Wirtschaft. Benutze Zeitschriften, Zeitungen, Fachbücher und das Internet. 

Präsentiere schließlich deine Arbeit in der Gruppe. 

2. Jede Arbeitsgruppe fertigt einen Kalender für ihren Klassenraum an. Jedes 

Kalenderblatt soll sich mit dem Thema Wirtschaftszweige beschäftigen. Es kann 

gemalt, gezeichnet, fotografiert, aus Zeitschriften ausgeschnitten werden. Zu jedem 

Kalenderblatt soll es einen kurzen Text geben, der eine themenbezogene Information 

enthält. 

3. Ihr lernt Deutsch in der Klasse mit dem berufsorientierten 

Wirtschaftsunterricht. Aus diesem Grunde seid ihr mit dem ukrainischen 

Wirtschaftssystem sehr gut vertraut. Euer Deutschlehrer schlägt euch vor, einen 

Wirtschaftskalender anzufertigen, der das Entwicklungsniveau  sowohl der deutschen 

als auch der ukrainischen Wirtschaft widerspiegeln würde. Es können verschiedene 

Grafiken gezeichnet sowie Tatsachen und Statistiken aus verschiedenen 

Nachschlagewerken und dem Internet angeführt werden, um die reale wirtschaftliche 

Situation in Deutschland und in der Ukraine darzustellen. Überlegt einige Aufgaben 

zu jedem Kalenderblatt, damit andere Schüler sie lösen können. Arbeitet 

schöpferisch! 

4. Präsentiere im Unterricht den Betrieb, in dem deine Eltern arbeiten. 

Berücksichtige vor allem die unten stehenden Stichpunkte: 

a) Unternehmensform; b) der technische Produktionsvorgang; c) die Aufgabe 

der Betriebsführung; d) Betriebsmittel; e) die Bedeutung der Planung; f) was regelt 

die Organisation? g) die Aufgabe der Kontrolle. 

Mache die Präsentation in Form einer Tabelle, schematischer Darstellungen oder 

einer Collage. Während  der Vorbereitung der Präsentation sollst du den Betrieb 
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besuchen, um mit den Mitarbeitern interessante Gespräche zu führen und einige 

Fotos zu machen.  

Методика організації проектної діяльності учнів старших класів 

економічного профілю, презентації проектів і їх обговорення є предметом 

спеціального дослідження. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ В 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ  

 

В представляемых тезисах последовательно описывается связь 

методических и научно-исследовательских проблем, которые естественно 

включены в функциональный подход к переводу специализированной речи. 

В качестве объекта рассматривается обучение переводу специальных 

английских текстов в неязыковых вузах и факультетах; предмета – обучение 

переводу текстов научного функционального стиля с помощью структурного 

синтаксиса. Цель тезисов  – определить возможность введения принципов 
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структурной лингвистики, в процесс обучения переводу английских  текстов 

научной коммуникации в неязыковых вузах. 

Согласно документу “Учебная и рабочая Программа”, утвержденному 

Министерством образования и науки Украины, в высших учебных заведениях 

предусматривается обязательное изучение тем теоретической грамматики. 

Причем, как в гуманитарных, так и технических вузах номенклатура 

предлагаемых для  изучения грамматических явлений ничем не отличается. К 

сожалению, ничем не отличается и  объяснение этих явлений, в которых 

используется весь спектр теоретической терминологии. Если открыть любой 

учебник, предназначенный для студентов технических специальностей, то 

можно увидеть те же самые, может немного смягченные, дефиниции и правила 

применения, исключения из правил, описания и т.п. Но представляется, что, 

поскольку объекты изучения (тексты и их особенности) в разных по своим 

целям и направлениям вузах существенно отличаются по тематике,  и, 

следовательно, по стилевым характеристикам, то обязательно должны 

существовать и значительные различия между методиками обучения переводу. 

И, наконец, неужели студентам-будущим инженерам будут продолжать 

ставить неудовлетворительные оценки только потому, что они не знают 

названий всех времен и залогов, и считать такие знания выше, чем 

квалифицированный перевод текстов по своей специальности. Пока же 

ситуация в неязыковых вузах именно такая. 

В технических вузах преподаватели, которые имеют не только 

многолетний опыт работы с текстами научной коммуникации, но и результаты 

проведенных корпусных исследований, опыт формирования вероятностно-

статистических моделей и использования частотных словарей, начинают 

постепенно, наряду с использованием  теоретической грамматики, вводить в 

процесс обучения элементы структурной лингвистики, а конкретно – 

структурного синтаксиса. Они считают, что для решения  проблемы 

адекватного анализа текстов письменной научной коммуникации на 

английском языке такой подход к методике преподавания вполне возможен. 
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Он логически обусловлен аналитической знаковой системой языка, более 

доступен для понимания студентами технических вузов, склонных к 

алгоритмической деятельности, и более экономичен с точки зрения временных 

затрат.  

Причина, по которой при переводе текстов научных литератур может 

быть использована структурная лингвистика, заключается в том, что они 

вполне отвечают строгим принципам вероятностно-статистических моделей: 

моделирование узкопрофессиональных аспектов речевого поведения; строго 

ограниченное использование данных тех или иных уровней языка; большее 

внимание к анализу, чем к синтезу; более высокая (чем в объяснительных 

моделях) степень формализации; выбор конкретных инструментов 

моделирования в соответствии с заданной совокупностью практических 

требований; привязка к ограниченному подъязыку (или комплексу 

подъязыков); конкретность всех элементов модели (их полная 

интерпретированность), вытекающая из обязательной предварительной 

семантической инвентаризации подъязыков [2, с. 3].  

В Аннотированной справке по научным результатам НИР «Речевой 

стандарт современной научной коммуникации: пути формирования и 

технологии описания» также идет речь о речевом стандарте в текстах 

научного стиля [1, с.19] прямо указывается, что электронный корпус научных 

текстов может быть использован при решении различных задач не только 

лингвистического, но и образовательного характера. Созданный на его основе 

специализированный образовательный модуль «Технологии обучения 

речевому стандарту научной коммуникации» может быть широко 

использован в учебном процессе для формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций, приобретения навыков в сфере обучения 

речевому стандарту научной коммуникации и  использования письменного 

варианта английского языка.  

Таким образом, развитие прикладных аспектов корпусной лингвистики 

может привести к использованию принципов структурной лингвистики 
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(структурного синтаксиса) в процессе преподавания английского языка в 

технических вузах, и способствовать соединению методики  и результатов 

научных исследований.  

Дальнейшие публикации будут посвящены описанию этапов введения 

элементов структурного синтаксиса в процесс обучения переводу 

специальных английских текстов. 
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FREMDSPRACHENDIDAKTIK 

 

Jede Sprache existiert in einem bestimmten Sprachraum und in der historisch 

bedingten Gedankenwelt ihrer Träger. Das Erlernen einer Sprache ist zugleich das 

Kennenlernen einer Zivilisation basiert auf einer landeskundlichen Basis, die das 

Funktionieren der zu erlernenden Sprache automatisiert und motivierend wirkt [2, 

S.13]. 

Heute sind alle Sprachwissenschaftler und Sprachforscher in der Meinung einig, 

dass jede Fremdsprache in ihrer kommunikativen Funktion erlernt werden muss. In 

der Geschichte der Fremdsprachendidaktik sind zahlreiche differierende, aber sich 

auch überschneidende Methoden zur Lenkung des gesteuerten Zweisprachenerwerbs 

entwickelt, modifiziert und verworfen worden. Trotz der besonders von Seiten der 
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Spracherwerbsforschung geäußerten Meinung [4, S.34], die Beschäftigung mit 

Methoden lohne sich nicht, solange die empirische Forschung keine abgesicherten 

Ergebnisse über die Determinanten und den Verlauf des 

Fremdsprachenerwerbsprozesses vorweisen könne, ist es notwendig, die zukünftigen 

Fremdsprachenlehrenden zumindest grob mit einigen geschichtlichen Entwicklungen 

und Problemen der Debatte um fremdsprachendidaktische Methoden vertraut zu 

machen. Dies ist nicht zuletzt deshalb angebracht, weil Lehrende bei ihren 

Entscheidungen in der Praxis ständig mit methodischen Fragen im weiteren und 

engeren Sinn konfrontiert sind. So sehr es aus wissenschaftlicher Sicht zu bedauern 

ist: „Die gängigen Lehrbücher orientieren sich nach wie vor am Stand und an der 

Diskussion von Methodenkonzeptionen in der Fremdsprachendidaktik, nicht jedoch 

an sich verfestigenden Ergebnissen der „Zweitsprachenerwerbsforschung“ [4, S.47]. 

Die Darstellung und Diskussionen der Methoden sind auf solche konzentriert, 

die auf den Fremdsprachenunterricht einen starken Einfluss ausgeübt haben und 

immer noch ausüben. Dieser Einfluss zeigt sich besonders in den Lehrmaterialen, die 

nach wie vor entscheidend den Ablauf des Unterrichts bestimmen [3, S.397-413]. 

In der Geschichte der Fremdsprachendidaktik gehören zu den wichtigsten 

Methoden nach Meinung von Henrici und Neuner: 

- die Grammatik-Übersetzungs-Methode (mit Hinweis auf die direkte Methode), 

- die direkte Methode, 

- die audiolinguale Methode, 

- die vermittelnde Methode, 

- die audiovisuelle Methode, 

- die kognitive Methode, 

- die kommunikative Methode, 

- die interkulturelle Methode, 

- alternative Methoden. 

Alle obengenannten Methoden entwickeln ein faktorenübergreifendes 

Handlungskonzept des Lehrens und Lernens und  bestimmen eine gewisse 

Unterrichtstechnik, bei der „auf der Basis bestimmter didaktischer und methodischer 
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Prämissen konkrete Unterrichtsprozesse und Lehr-/Lernstrategien thematisiert 

werden“ [5, S.10]. 

Trotzdem muss laut den Meinungen von Desselmann und Hellmich „die 

Unterrichtsmethode im engen Sinn“ von der „im weiteren Sinn“ unterschieden 

werden. Die Unterrichtsmethode im engen Sinn soll „das Wechselverhältnis 

zwischen Lehrern und Lernern widerspiegeln“ [1, S.38]. Die letztere entspricht der 

Kennzeichnung der Didaktik bei Vielau, unter der er „Theorie und Ideologie des 

Fremdsprachenunterrichts“, „das fachlich/fachübergreifende Ideengerüst“ sowie 

Ziele des Unterrichts versteht. 

Die Frage, die nun zu behandeln ist, ist, ob die Anwendung ausschließlich von 

einer Methode in der Stunde sinnvoll ist. Wie die Geschichte der 

Fremdsprachendidaktik gezeigt hat, ist die Anwendung geschlossener 

Methodenkonzepte in der Praxis immer wieder gescheitert. Da keine dieser Methoden 

ein Allheilmittel bietet, ist es von großer Bedeutung, nun zu verstehen, dass jeder 

gute Lehrer über einen Mix verschiedener Unterrichtsformen verfügen soll, die dem 

Hauptziel des Lernprozesses – der Realisierung der kommunikativen Kompetenz – 

entsprechen werden. 
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