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Бігич Оксана 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ 

СІНКВЕЙН-КОЛАЖ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ УНАОЧНЕННЯ 

 

Типологія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур уміщує 

навчальні технології з використанням опор [3, с. 13], різновидом яких є 

технології формування іншомовної комунікативної компетентності з 

використанням слухо-зорових опор [3, с. 15]. Такою опорою є мультимедійний 

сінквейн-колаж[2], презентований викладачем із застосуванням навчального 

прийому цифрового розповідання [4, р. 237]. 

Мета – представлення сінквейну-колажу як мультимедійного засобу 

унаочнення навчального матеріалу.Завдання– охарактеризувати структуру й 

зміст розроблених сінвейнів-колажів «Долина нарцисів» і 

«LasNavidadesenEspaña». Предмет – сучасні засоби наочності. Об’єкт – процес 

унаочнення презентованого викладачем навчального матеріалу.   

Професійно орієнтований сінквейн-колаж «Долина нарцисів» (рис. 1) був  

 

Рис. 1. Мультимедійний сінквейн-колаж «Долина нарцисів» 

розроблений для майбутніх менеджерів туризму як приклад мультимедійної 

опори для формування фахового вміння презентувати клієнтові тур, зокрема 

флористичний тур по Україні як різновид зеленого туризму.В першому рядку 

представлено назву туру «Долина нарцисів»; у другому рядку – два значення 

слова «Нарцис»:1) ім’я міфологічного персонажу (презентовано репродукцію 

однойменного полотна Караваджо) й 2) назва квітки (презентовано світлини 

занесеного до Червоної книги України нарцису вузьколистого, який росте в 
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Долині нарцисівКарпатського біосферного заповідника). Третій рядок уміщує 

три рубрики: 1) «Легенди» (презентовано тексти українських легенд про 

виникнення Долини нарцисів),2) «Мультфільм» (презентовано 4-ту серію 

мультфільму «Легенди України» про виникнення Долини нарцисів), 3) «Пісня» 

(презентовано пісню про Долину нарцисів у виконанні Мішо Станковича й 

Мартини Кельман).У четвертому рядку представлено чотири рубрики: 1) 

«Монографія» (надано інформацію про колективну монографію «Нарцис 

вузьколистий у природній флорі України»), 2) «Відео» (презентовано відео 

огляд про Долину нарцисів у 3D), 3) «Веб-сторінка» (презентовано веб-сторінку 

Долини нарцисів), 4) «Музей нарцису» (презентовано однойменний еколого-

освітній візит-центр). Останній п’ятий рядок присвячено відомому українському 

геоботаніку, доктору біологічних наук, професору, академіку Академії наук 

вищої школи В. І.Комендару (1926-2015), з чиєї легкої руки Долина нарцисів 

отримала свою назву і який все своє життя дбав про її збереження. 

На основі розробленого мультимедійного наочного посібника для 

викладачів іспанської мови [1]був укладений лінгвокраїнознавчий сінквейн-

колаж «LasNavidadesenEspaña» (рис. 2). У першому рядку гіперпосилання 

лексичної одиниці  

 

Рис. 2. Мультимедійний сінквейн-колаж “LasNavidadesenEspaña” 

lacoronanavideñaуможливлює перехід на слайд з трактуванням її значення 

іспанською мовою й іспаномовною інформацією про традицію запалювання в 

період адвента щонеділі однієї з чотирьох свічок на різдвяному вінку.Другий 

рядок представлено двома зимовими місяцями, на які й припадають різдвяні й 

новорічні свята в Іспанії. Гіперпосилання Diciembre представляє грудневі 

святкові дати (22, 24, 25, 28, 31 грудня), гіперпосилання Enero – січневі святкові 

дати (1, 5, 6 січня). В свою чергу, гіперпосилання кожної дати презентують 
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ілюстровану інформацію саме про це свято. Так, гіперпосилання цифри 5 

відкриває низку тематичних ілюстрацій: laCabalgata, losReyesMagos, 

lascartasalosReyesMagos. У свою чергу, гіперпосилання laCabalgataі 

losReyesMagos трактують значення цих лексичних одиниць іспанською мовою і 

пропонують тематично дотичну інформацію. У третьому рядку презентовано 

три різдвяні й новорічні традиції Іспанії: Aguinaldo, Belén, Cortylandia, 

гіперпосилання кожної з яких трактують значення цих лексичних одиниць 

іспанською мовою, а також ілюструють цю традицію й інформують про її 

перебіг. Четвертий рядок уміщує чотири рубрики з інформацією про різдвяні 

атрибути: 1) солодощі (dulcesnavideños), 2) рослини (plantasnavideñas), 3) 

вітальні листівки (postalesnavideños), 4) колядки (villancicos), гіперпосилання 

яких відкривають їхні виокремлені слайди. Останній п’ятий рядок уміщує 

інформацію про різдвяні традиції в інших іспаномовних країнах 

(lapiñatadeNavidad у Мексиці) й різних регіонах Іспанії (Tió Nadal). Також 

представлено відеокліпи різдвяних пісень у виконанні сучасних іспаномовних 

співаків –венесуельського співакаJosé LuisRodríguezGonzález, більш відомого під 

артистичним псевдонімом ElPuma, дуету віртуальних персонажів 

костаріканських коміксів і сайту Tricolín і Tricolіnа та їхніх друзів тощо. 

Висновки. Мультимедійний сінквейн-колаж є сучасним засобом слухо-

зорового унаочнення презентованого викладачем за допомогою навчального 

прийому цифрового розповідання дидактичного матеріалу, що сприяє кращому 

його сприйманню й запам’ятовування студентами. Перспективу подальшого 

дослідження вбачаю в розробленні мультимедійного методичного сінквейну. 
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Материали за УІІІ международна научна практична конференция. – Том 11. Педагогически 

науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – C. 51-53. 
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3.Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах : Колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва та ін. – К. : Ленвіт, 2015. – 444 

с. 

4.Gregori-Signes C. DigitalStorytellingandMultimodalLiteracyinEducation / CarmenGregori-

Signes // PortaLinguarum. – 22 junio 2014. –P. 237-250. 

 

 

БілоцерковецьАлла, ГригорашВікторія 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА 

ПРОФЕСІЙНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ 

 

Дана стаття присвячена дослідженню особливостей викладання 

іноземної мови студентам нелінгвістичних факультетів, а саме мети та 

інструментів реалізації навчання іноземної мови за професійною 

орієнтацією.  

На сьогоднішній день є дуже актуальним  професійно - орієнтований 

підхід до викладання іноземної мови, передбачаючий формування у 

студентів нелінгвістичних спеціальностей здатностей іншомовного 

спілкування в фахових сферах. Під професійно-орієнтованим навчанням 

іноземної мови розуміється спрямування на особливості майбутньої 

професії, що передбачає поєднання процесів оволодіння іноземною мовою з 

набуттям професійних навичок [1; 4]. 

Основною метою викладання іноземної мови за професійним 

спрямуванням є наближення змісту навчання до практичних потреб 

студентів, тобто максимальне врахування специфіки професійної сфери. 

Забезпечення студентів рівнем оволодіння іноземною мовою, що дозволить 

користуватися іноземною мовою  у професійній діяльності на рівні 

міжнародних стандартів–є основною метою викладача іноземної мови за 
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професійним спрямуванням [2; 3]. Для досягнення вищезазначеної мети, 

повинні бути поставлені наступні задачі: 

 - виявлення необхідної галузевої діяльності студентів; 

- оцінка мовленнєвих потреб; 

- виявлення мотивації вивчення іноземної мови. 

До основних інструментів реалізації навчання перш за все належить 

підбір мовленнєвих завдань та мовної діяльності з урахуванням специфіки 

професійної сфери майбутнього фахівця, які мають сприяти оволодінню 

іноземної мови у фаховому контексті. До головних факторів навчання 

належить створення креативних завдань, спонукаючих студентів до пошуків 

власних шляхів вирішення проблем, а також  організація активної взаємодії 

студентів, що передбачає обмін аутентичною, професійною інформацією 

іноземною мовою [5]. 

Важливість оволодіння студентами іншомовним спілкуванням 

пояснюється необхідністю ефективного та компетентного спілкування в 

професійній сфері життєдіяльності майбутнього фахівця, що може сприяти 

розширенню міжнародного  співробітництва в різних сферах діяльності.  

 

Література  

1. Волошинова Л. В. Сучасні аудіовізуальні технології у вивченні іноземної мови: 

метод.- метод посібник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. 

Інститут міжнародних відносин. – К. : Знання Укрвїни, 2007. – 152с. 

2. Гальскова  Н. Д. Современная методика обучению иностранному язык: Пособие 

для учителя / Н. Д. Гальскова. –  М. : АРКТИ-Глосса, 2010. – 165с. 

3. Лисовець І. П. Інтегроване навчання аудіювання і усного мовлення // Англійська 

мова і література   № 30 – 2004. – С. 4-10. 

4. Сура Н. А.  Методичне забезпечення та організація навчання курсу професійно-

орієнтованого спілкування іноземною (англійською) мовою у ВНЗ // Вісник ЛДПУ ім. Т. 

Г. Шевченка. –  2003. –  № 7 (63). – С. 205-207. 

5. Теляшенко В. Л. Професійно-орієнтоване навчання студентів іноземної мови в 

немовному вузі // Теорія та практика державного управління: [Збірник] / нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. – Вип. 4. – Х. : Магістр, 2003. – С. 78-81. 
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БичокАлла 

Тернопільський національний економічний університет 

 

СИСТЕМА ЗАСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Для сучасних менеджерів і маркетологів актуальними є не тільки 

знання, які є виражені в певній системі понять та уявлень у формі 

взаємозв’язку між об’єктами цих понять, а питання використання знань для 

реалізації їх на практиці. Це є важливим для діяльності практиків-

управлінців та в інтерпретації системи спеціально вибудуваних навчальних 

ситуацій [1]. Такі практичні ситуації навчають студентів цілком сприймати 

сутність та способи використання комунікативних умінь в управлінській 

діяльності. 

З метою організації продуктивної діяльності використовують три види 

(класи) засобів мислення та діяльності: логічно-технічні, що містять 

технологію вирішення проблем (ситуації, завдання); соціо-технічні, які 

зорієнтовані на інтенсифікацію «колективного мислення»; психо-технічні, 

що дають змогу подолати обмеженість людини, розкрити, актуалізувати та 

розвинути її здібності. 

До логічно-технічних засобів відносяться технології прийняття 

управлінських рішень та ціла низка технік мислення: аналіз, синтез, 

рефлексія, проблематизація, формування, ідеї, критика, заперечення. До 

соціо-технічних засобів належать організація групової роботи та дискусії. 

Зазначимо, що програма групової роботи містить аспекти позиційної 

динаміки, співпраці, змагання, конфлікти. Психо-технічні засоби 

зорієнтовані на розвиток організаційних умінь та навичок, пошук та 

представлення продуктивних форм поведінки в різних ситуаціях та 

включають тренінги різних видів. Кожен вид тренінгу характеризується 
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певними засобами і процедурами, що дають можливість інтенсифікувати 

продуктивну діяльність. 

Потрібно вказати на те, що тренінг особистісного зростання дає змогу 

усвідомити свою техніку мислення, стан і мотивацію дій. Важливу роль при 

цьому відіграє група, роль і місце особистості у ній.  

У соціально-психологічному тренінгу акцентується увага на знайомстві, 

сприйнятті стану іншої людини в об’єднанні групи, соціометрії. Включення 

засобів мислення і діяльності дає змогу отримати змістовні психологічні 

результати, які поєднують у собі досягнення кращого розуміння основ теорії 

управління, уміння моделювання процесів і ситуацій, формувань завдань та 

проблем, усвідомлення своїх особистих прагнень, змінення самооцінки, 

руйнування стереотипів, засвоєння методики отримання змістовних 

результатів, набуття засобів мислення і комунікацій. 

Таким чином, різнотипові практичні педагогічні ситуації сприяють 

забезпеченню формування готовності студентів при вирішенні 

управлінських проблем із використанням іноземної мови.  

Варто звернути увагу на наступні педагогічні ситуації, їх сутність 

змісту, алгоритм вирішення, функції та оцінку результатів. 

1. Ілюстративні, які включають розуміння сутності проблеми, чітке 

визначення теоретичних термінів, понять; використовується лекція-

обговорення навчального матеріалу, уявлення існуючої ситуації, розуміння 

стану людей у процесі діяльності; має місце уявлення проекту моделі, яка 

створює таку ситуацію, спрямування інноваційного процесу. Результатом 

такої ситуації є уміння орієнтуватися і застосовувати наявні методологічні 

засоби. 

2. Функціональні, які включають уміння визначити інструментарій та 

вибудувати ланцюг взаємозв’язку засобів розв’язання ситуації; 

використовуються імітація, рольова та ділова гра з метою створення різних 

видів предметної і професійної діяльності з визначеними складовими, чітким 

сценарієм заняття та попередньо-продуманими результатами; широко 
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використовується ефективна участь у груповій роботі, вдосконалюються 

навички управління конфліктом. Результатом функціональних ситуацій є 

засвоєння засобів організації мислення і професійної діяльності для 

вирішення управлінських завдань. 

3. Стратегічні, які містять сукупність рішень, що сприяють формуванню 

проектної моделі, а саме: її програми, плану, проекту реалізації проблемної 

ситуації; використовується пошук, формування і розв’язання конкретних 

ситуацій, засвоєння засобів організації мислення; широко використовується 

засвоєння засобів організації спільної діяльності і захист від впливу інших 

людей. Результатом стратегічних ситуацій є здатність змінювати існуючі 

засоби чи створювати нові засоби в діяльності та вирішенні управлінських 

завдань. 

Таким чином, вищеназвана система засобів сприяє активізації діяльності 

студентів на практичних заняттях з економічних дисциплін при 

використанні іноземної мови, а педагогічні ситуації вказаних типів сприяють 

розвитку комунікативних завдань майбутніх фахівців менеджерів і 

маркетологів при аналізі та вирішенні управлінських завдань; умінню 

знаходження виходу із конфліктних ситуацій; розкриттю та розвитку 

творчих здібностей у сфері майбутньої професійної діяльності; уміння 

працювати у групі, в колективі. 

 

Література 
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Надія Віт 

Олена Румянцева 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

 

МОДУЛЬНЕ СТРУКТУРУВАННЯ ПРОГРАМИ "ІНОЗЕМНА МОВА 

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ" 

(у контексті реформування вищої професійної освіти) 

Стрімкі зміни в сучасному українському суспільстві  вимагають нових 

продуктивних методів в підготовці кваліфікованих, конкурентоздатних, 

творчих фахівців.  Таким чином, національна рамка кваліфікацій стає 

інструментом не лише освітньої, але і суспільної політики, що сприяє 

розв’язанню наступних завдань: 

 введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з 

урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; 

 сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в 

Україні; 

  налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці 

[1]. 

Одним з напрямів успішного рішення завдань, що стоять перед 

українською освітою в умовах інтенсивного реформування, є розробка і 

впровадження інноваційних технологій модульної побудови освітніх програм, у 

тому числі і програм з іноземної мови. Метою даної публікації є обмін 

досвідом, що був здобутий в процесі розроблення професійно-орієнтованої 

програми з англійської мови.  

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:  

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти;  2) перелік компетентностей випускника;  3) нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання; 4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 5) вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти [2].   



  16

З метою реалізації стратегічних завдань вважаемо доречним упровадити та 

пояснити деякі поняття професійно-орієнтованої модульної програми. 

Компетентності та результати навчання є основними категоріями 

студентоцентрованого навчання. Ці два терміни на сьогодні є ключовими у 

Європейському просторі вищої освіти [3].  

Компетенції являють собою динамічне поєднання знань, розуміння, 

навичок, умінь та здібностей. Розвиток компетенцій є метою навчальних 

програм. Компетенції формуються в різних навчальних дисциплінах і 

оцінюються на різних етапах навчання. Результати навчання – формулювання 

того, що повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент 

після завершення навчання. Результати навчання – вимірювальний результат 

навчальної діяльності, який дозволяє нам встановлювати, до якого 

ступеня/рівня/стандарту компетенція сформована/розвинута. Результати 

навчання не є властивостями, унікальними для певного студента, а 

твердженнями, які дають змогу навчальним закладам виміряти, чи студенти 

розвинули свої компетенції до бажаного рівня. Результати навчання 

формулюються в термінах рівня компетентності, якого повинен досягти 

студент. Вони безпосередньо відносяться до дескрипторів рівнів національної 

та європейських рамок кваліфікацій. 

При формулюванні Програмних результатів навчання рекомендується 

враховувати міжнародні зразки (формулювання). Особливо важливою є мова 

формулювання Програмних результатів навчання, зазвичай формулювання 

повинне включати наступні елементи: а) активна вербальна форма (випускник: 

продемонстрував здатність, може продемонструвати знання, демонструє 

спроможність до, буде здатний); б) зазначення типу результатів навчання 

(знання, навички тощо);  в) тематична галузь, предметна область; г) очікуваний 

стандарт або рівень. 

Навчальне навантаження студента за програмою являє собою час, 

зазвичай потрібний середньому студенту для завершення усіх видів навчальної 
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діяльності (таких як практичні заняття, самостійна робота та екзамени), 

необхідних для досягнення очікуваних результатів навчання.  

Одним з важливих аспектів є вироблення колегіального рішення по 

структуризації модуля і по встановленню форм і видів контроля. Методи 

оцінювання при цьому підході дуже різноманітні: а) оцінювання викладачами; 

б) оцінювання студентами (дискусії в групах, індивідуальний опит); в) 

комбіноване оцінювання викладачами та студентами; г) анкетування груп 

студентів наприкінці семестру (необхідно робити це неодноразово). 

Модульна  програма є сукупністю і послідовністю модулів, спрямованою 

на опанування компетенцій, необхідних для надання кваліфікації. Модуль, у 

свою чергу, розуміється як відносно самостійна, логічно завершена, 

структурована частина програми, що відповідає за формування однієї 

компетенції або групи споріднених компетенцій, має інтегрований результат, 

що перевіряється, трудомісткість, кратну встановленому числу кредитів 

(залікових одиниць) і окремий методичний супровід, що забезпечує цілісність 

освітнього процесу [4]. Модульний підхід до побудови навчального плану 

грунтується на наступних принципах: системність, індивідуальність, логічна 

завершеність, спрямованість на придбання певних компетенцій [5, с. 21].  

Описаний вище підхід був реалізований передставниками 9 університетів 

України при укладанні уніфікованої модульної професійно-орієнтованої 

програми з англійської мови у рамках проекту Британської ради в Україні 

"Англійська мова для університетів". Програма призначена для студентів I  

рівня освіти (бакалаврат), що вивчають  іноземну мову в обсязі 5 кредитів (100 

аудиторних годин і 50 годин самостійної роботи) і складається з чотирьох 

модулів, а саме: Спілкування в академічному та професійному середовищах; 

Пошук інформації; Презентація; Процедура працевлаштування. 

Як приклад розглянемо структуру та змістовне наповнення модуля 

Процедура працевлаштування. Як було зазначене вище, кожен модуль 

програми являється відносно закінченою самостійною структурною частиною. 

У обов'язковому порядку модуль містить наступну інформацію: 1) кількість 
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кредитів по модулю;  2) компетенції, що формуються у рамках цього модуля і 

їх дескриптори (тобто що студент повинний уміти, знати, на що здатний, до 

чого він має бути готовий в результаті освоєння модуля, як він застосовуватиме 

отримані знання, уміння, навички на практиці; 3) перелік тем, що вивчаються у 

межах модуля; 4) джерела навчальної інформації по кожному з модулів; 5) 

форми   модульного і підсумкового контролю. 

У процесі розробки було затверджено наступну мету модуля: сформувати 

у студентів загальні та професійно-орієнтовані мовленнєві компетенції для 

забезпечення ефективного спілкування під час працевлаштування.  

Мета модуля має співвідноситися з очікуваними результатами:  

 навчити студентів знаходити, аналізувати та оцінювати релевантну 

інформацію з пов'язаних із працевлаштуванням Інтернет-джерел, газетних 

та рекламних оголошень, описів посадових обов'язків;  

 навчити студентів оформляти документацію, спрямовану на пошук роботи, 

в тому числі резюме, супровідний лист, електронні повідомлення; 

 сформувати у студентів комунікативні здібності з метою успішної 

самопрезентації під час співбесіди; 

 ознайомити студентів з рекомендаціями  щодо  діючих норм та 

найпоширеніших   помилок при написанні пов’язаної з 

працевлаштуванням   документації та поведінки під час співбесіди; 

проінформувати студентів про важливість розуміння невербальних засобів 

комунікації. 

Очікувані результати модуля Процедура працевлаштування було 

сформульовано наступним чином. 

Після вивчення матеріалів модуля студенти будуть здатні: 

 здійснювати пошук контенту  на інтернет-сайтах  з подальшим вибором  та 

відсортуванням  релевантної  інформації в процесі працевлаштування; 

 розуміти мету, структуру, загальний і детальний зміст та вимоги до 

організації пов'язаної з потенційною роботою документації; 

 складати і корегувати пов'язані з працевлаштуванням матеріали; 
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 демонструвати у найкращий спосіб рівень  освіти, досвід, навички і 

компетенції   протягом співбесіди; 

 використовувати належним чином  засоби невербальної комунікації 

(жести, постава, відстань комунікантів, загальна  манера поведінки мовця, 

дрес- код, косметика тощо). 

Перспективи подальшого дослідження. Професійно-орієнтована 

програма, що структурується за модулями, має бути прозорою і доступною для 

усіх користувачів і, передусім, для студентів. Перспективу подальшого 

дослідження бачимо в розробці  повного комплекту методичних документів, що 

включає навчально-методичний посібник для роботи з модулем, методичні 

вказівки для студентів і методичні рекомендації для викладачів.  Модульний 

підхід в комплексі з інноваційними технологіями повинний забезпечити 

ефективне рішення стратегічного завдання практичної професійної підготовки - 

формування фахівця, готового до активної творчої практичної діяльності.  

Висновок. Розробка та дослідження контенту інноваційної модульної 

програми дозволяє припустити, що представлена в тезах технологія 

проектування модульних компетентно-орієнтованих освітніх програм 

підготовки бакалаврів допоможе отримати реальний результат – розвиток 

пізнавальних, соціальних і комунікативних здібностей особи, формування 

професійно-спрямованих навичок і самоосвіти за рахунок мотивації, співпраці і 

самореалізації на кожному етапі індивідуального освітнього маршруту. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально – 

виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є 

рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування 

мотивації у учнів до навчально – пізнавальної діяльності є однією з головних 

проблем сучасної школи. ЇЇ актуальність обумовлена оновленням змісту 

навчання, постановою завдань формування у школярів прийомів 

самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, 

активної життєвої позиції. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблемі навчальної 

мотивації, питанням її формування та розвитку присвячено багато 

досліджень (В. Асєєв, Дж. Аткінсон, В. Вілюнас, В. Ковальов, О. Леонтьєв, 

А. Маслоу, П. Симонов, Г. Холл, Х. Хекхаузен, П. Якобсон та ін.). Даний 

аспект дослідження є одним із найбільш вивчених у царині психолого-

педагогічних наук, проте, незважаючи на численні теоретичні та 
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експериментальні дослідження, єдності поглядів щодо вирішення цієї 

проблеми у сучасній науці не існує. 

Метою є висвітлення засобів, що сприяють ефективності формування у 

школярів мотивації до вивчення іноземної мови. 

Складність і багатоаспектність проблеми мотивації обумовлює 

множинність підходів під час розуміння її сутності, природи, структури, а 

також методів її вивчення. Аналіз наукової літератури [1; 2; 3;] засвідчив, що 

переважна більшість дослідників визначають мотивацію як сукупність 

мотивів, що детермінують поведінку та діяльність людини. Дослідники 

мотиваційної сфери особистості одностайні в думці, що до її структури 

входить система спонукань, що обіймає цінності, інтереси, смисли, ідеали, 

установки, переконання тощо. 

Мотиви навчальної діяльності можуть бути розділені на дві великі 

категорії: пізнавальні (потреба в інтелектуальній активності, опануванні 

нових вмінь, навичок та знань, пізнавальні інтереси дітей); соціальні 

(потреба дитини у спілкуванні з іншими людьми, у їхньому оцінюванні та 

схваленні; бажання учня зайняти певне місце у системі доступних йому 

суспільних стосунків) [3]. Обидві ці категорії мотивів характеризуються 

специфічними особливостями на різних етапах розвитку учня та необхідні 

для успішного здійснення не лише навчальної, але й будь-якої іншої 

діяльності.  

Під формуванням мотивації навчання школярів іноземної мови 

дослідники розуміють спеціально організований процес цілеспрямованого 

впливу на учня, створення умов та ситуацій для прояву його активності, з 

метою розвитку позитивних мотивів навчання [2]. Формуванню навчальної 

мотивації школярів сприяє реалізація комплексу засобів, серед яких 

виділяють наступні: зміст навчального матеріалу; організація навчальної 

діяльності; контроль та оцінка навчальної діяльності. 

Враховуючи вище названі засоби, слід зазначити, що особливо 

важливий вплив на формування мотивів навчання має особистість вчителя 



  22

[3]. Позиція вчителя в учбовому колективі – це позиція помічника, 

консультанта, друга.  Розумна вимогливість, робоча атмосфера і сприятливі 

умови для спілкування і є той оптимальний режим заняття, який виробляє в 

учнів  стійку позитивну мотивацію до уроків іноземної мови.  

Cучасні українські дослідники займаються проблемою мотивації учнів, 

у тому числі при вивченні іноземної мови, зокрема Н. Арістова [1], 

основними критеріями її формування вважають наявність пізнавальних 

мотивів і цілей, наявність позитивних емоцій, які викликає процес навчання, 

уміння і бажання вчитися, вміння і можливості застосовувати здобуті знання 

на практиці. На основі комплексного врахування цих показників дослідник 

визначив чотири рівні сформованості мотивації вивчення іноземної мови: 

рівень відсутності мотивації (негативна внутрішня мотивація учіння, 

закладена у навчальну діяльність суб’єктів навчання); низький (негативна 

зовнішня мотивація учіння, яка знаходиться поза навчальною діяльністю 

суб’єктів навчання); середній (позитивна зовнішня мотивація учіння, яка 

безпосередньо знаходиться поза навчальною діяльністю суб’єктів навчання) 

та високий (позитивна внутрішня мотивація учіння, закладена у навчальну 

діяльність суб’єктів навчання). 

Для успішнішого формування мотивації необхідно також вести 

спостереження за розвитком пізнавальних інтересів учнів на уроках по 

декількох критеріях: зосередженість уваги, захопленість процесом 

діяльності; прагнення за власним бажанням брати участь в обговоренні 

питань; прагнення з’ясувати незрозуміле; активність протягом усього уроку; 

доповнення, виправлення відповідей товаришів; постановка запитань 

учителю та товаришам; адекватність реакцій на успіх, на невдачу; 

поліпшення успішності з предмету. 

Отже, мотивація це багатогранне поняття, вивчення якого є складне і 

об’ємне. Але головною метою створення позитивної мотивації навчання 

учнів є їх заохочення до навчання і самостійної роботи при вивченні 

іноземної мови. Головне завдання вчителя полягає у тому аби привити учню 
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любов до мови, яку він вивчає аби учень уже самостійно міг поглиблювати 

свої знання і для нього це не було примусовою діяльністю.  
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DIGITALEMEDIEN IM UNTERRICHT:  

ZUSATZKOMPONENTE ODER ERFORDERIS 

 

Die soziale und sächliche Welt existiert in der Gegenwartsgesellschaft 

vielfach indoppelter Weise: Alles, was beschreibbar ist, ist einerseits in seiner 

materiell-stofflichen Form vorhanden, gleichzeitig und parallel aber existiert es 

auch in Form von Daten, die in Computern gespeichert sind und verarbeitet 

werden. Beides ist „real“. In Arbeit und Freizeit gehen wir immer häufiger mit 

diesen Daten um, statt mit den Dingen und Menschen selbst.Dies mag man 

beklagen als Verlust von „Wirklichkeit“, tatsächlich aber wird es nur Wenige 

geben, die zum Alten zurück wollen[3, S. 33]. Vieles hat sich verändert, was als 

positiv empfunden wird: Schwere, routinierte und dequalifizierte Arbeit wurde 

rationalisiert und ersetzt. Wir können täglich mit Menschen kommunizieren, die 

am anderen Ende der Welt leben und wir können uns weltweit zu Netzwerken 
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zusammenschließen. Wir können immer und jederzeit Informationen über nahezu 

alles bekommen,was wir in Erfahrung bringen wollen. 

Im vorliegenden Beitrag wird die Frage diskutiert, in welcher Weise digitale 

Medien Lehr- und Lernprozesse wirkungsvoll unterstützen können. Diese 

mediendidaktischen Fragenkonzentrieren sich darauf,wie durch den Einsatz von 

digitalen Medien eine Verbesserung von Lernergebnissen erzieltwerden kann oder 

wie Unterrichtsprozesse durch digitale Medien unterstützt und optimiertwerden 

können. 

Zur Klärung der Frage nach Wirkungen digitaler Medien im Unterricht ist es 

zielführend, zunächst Faktoren zu bestimmen, die auf solche Wirkungen 

potenziell Einfluss nehmen. Unterricht kann als ein Interaktionsgeschehen 

zwischen Lehrenden und Lernenden verstanden werden, in dem Lernaktivitäten 

von Studenten durch spezifische Lehraktivitäten  angeregt und unterstützt werden 

[1].In die damit verbundenen Lehr- und Lernprozesse können digitale Medien als 

Instrument (didaktisch) und als (Lern-)Gegenstand (erzieherisch) eingebunden 

werden. 

In vereinfachter Form lassen sich damit im Hinblick auf die Frage nach 

Wirkungen digitaler Medien im Unterricht drei konstitutive Faktoren benennen: 

• diedigitalen Medien bzw. Medienangebote selbst, 

• die Unterrichtsprozesse, in die die Medienangebote eingebunden sind, und 

• die am Unterricht unmittelbar Beteiligten – d. h. Lehrpersonen und 

Lernende[2, S.9]. 

Auch Studenten lassen sich durch spezifische Eigenschaften und Merkmale 

beschreiben, z. B. ihr themenspezifisches oder überfachliches Vorwissen, ihre 

kognitiven Ressourcen bzw. intellektuellen Kapazitäten, ihre Wertauffassungen 

und Einstellungen sowie ihre soziokulturellen Hintergrunde, also etwa die 

Bildungsnahe oder Bildungsferne ihres Elternhauses, die ökonomischen 

Bedingungen, unter denen sie aufwachsen, usw. 

Die Ausdifferenzierung macht deutlich, dass bei der Frage nach Wirkungen 

digitaler Medien nicht in pauschaler Weise nur das digitale Medium als 
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Einflussfaktor in den Blick genommen werden kann, ebenso wie die anderen 

Faktoren differenziert und in ihren Wechselwirkungen betrachtet werden müssen. 

Damit soll an dieser Stelle schon deutlich werden, dass die empirischen Zugänge 

zur Bestimmung von Wirkungsfaktoren digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 

ein äußerst kompliziertes und multifaktorielles komplexes Geschehen 

berücksichtigen müssen.  

Für welche Studentengruppen passt eine Unterrichtseinheit mit neuen 

Medien? Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist nur unter einigen Bedingungen 

möglich. Erstens, die Studenten sollen in der Lage sein, sich diese erschließen und 

damit verstehen zu können. Weiterhin sollen sie selbst produktiv tätig werden 

können und in der Lage sein, fachliche Sachverhalte korrekt mündlich oder 

schriftlich darzulegen.   

• Sprachkompetenz– beschreibt den eigentlichen Spracherwerb mit den vier 

Fertigkeiten: Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben, die Fähigkeit zur Interaktion. 

Dazu gehören Kenntnisse über die grammatischen Strukturen, die Lexik und 

Idiome. 

• Medienkompetenz– versetzt die Studenten in die Lage sowohl moderne 

Informations- und Kommunikationstechnologien als auch herkömmliche Medien 

wie Bücher für sich zu nutzen.  

• Präsentationskompetenz– ermöglicht es den Studenten Ergebnisse der 

Einzel- oder Gruppenarbeit effektiv darzustellen. 

 Bei der Planung einer Unterrichtseinheit gehen wir davon aus, dass es zu 

einer Motivationssteigerung bei den Studenten kommen wird.Allerdings ist 

hierbei zu konstatieren, dass motivationale Effekte häufig Novitätseffekte sind, die 

im Verlaufe der Zeit abflachen können. Insofern stellen sich zunächst einmal 

insbesondere zwei bedeutende Faktoren, Vorwissen und Fähigkeiten zur 

Selbststeuerung, als entscheidend dar, um interindividuelle Unterschiede im 

Lernen mit digitalen Medien erklären zu können. 

Die Frage nach den Wirkungen digitaler Medien im Unterricht ist nicht 

isoliert mit Blick auf das technische Medium, sondern nur in 
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systemischenZusammenhängen sinnvoll zu diskutieren.In unserer Studie sind wir 

der Meinung, dass Neue Medien „kein Allheilmittel, sondern eine Ergänzung und 

mögliche zusätzliche Bereicherung. Nicht jeder Unterricht verlangt den Einsatz 

neuer Medien. Genau so wenig ist ein Unterricht mit Computer ein guter 

Unterricht, nur weil neue Medien eingesetzt werden. Ein didaktischer Mehrwert 

besteht aber immer dann, wenn durch den Einsatz neuer Medien mehr und anderes 

möglich ist, als mit traditionellen Medien.  
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ТЕОРІЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК 

ЛІНГВІСТИКИ 

 

Вибір теми даної статті обумовлений неясністю і суперечними 

питаннями, пов'язаними з валентністю, що деяким чином ускладнює 

вивчення і викладання німецької мови, що безпосередньо і робить дану 

статтю актуальною. 
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Мета роботи полягає в аналізі валентності всіх частин німецької мови в 

дослідженнях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Дана мета зумовлює 

розгляд наступних завдань: 

• розгляд поняття категорії валентності в її розвитку; 

• розкриття взаємодії логіко-семантичного і синтаксичного рівнів 

валентності по відношенню до всіх частин мови на базі вивчення концепцій 

вітчизняних і зарубіжних лінгвістів щодо даної проблеми. 

У роботі вказується на те, що теорія про центральний дієслівний вузол 

усуває незручності при аналізі речень. Теорія актантів є досягненням 

структурного синтаксису. 

Дана стаття присвячена структурному синтаксису. У структурному 

синтаксисі існує теорія про вузли зв'язку, яка і знаходиться в центрі цього 

наукового дослідження. За структурним синтаксисом, кожне повнозначне 

слово формує вузол. Вузол-це таке об'єднання слів, в якому одне керуюче 

слово об'єднує інші слова навколо себе і керує ними. А відношення між 

цими елементами називається синтаксичним зв'язком. Вузол, утворений 

словом, яке підпорядковує собі всі слова у реченні  , називається 

центральним вузлом. 

Під терміном «актант» мається на увазі елемент подієвої пропозиції, 

обов'язковий учасник ситуації, якому відповідає змінна у словниковому 

тлумаченні дієслівної лексеми. 

Постановка проблеми. Первісна класифікація актантів створена вже в 

теорії членів речення, де були вироблені поняття суб'єкт, об'єкт, непрямий 

об'єкт, адресат. У семантичному синтаксисі вироблені кілька списків 

актантів різної величини і підстав. Схема простого речення з дієслівним 

присудком в структурному аспекті (рисунок 1) і схема простого речення з 

дієслівним присудком, прийнята в традиційній граматиці (рисунок 2) значно 

відрізняються. Традиційна граматика розглядає в реченні п'ять членів 

речення - підмет і присудок, додаток, означення та обставина і об'єднує їх у 

двох групах: 1) головні члени речення - підмет і присудок; 2) другорядні 
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члени речення - додаток, означення та обставина. Цей поділ з багатьох 

причин не задовольняє структурного синтаксису. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Схема  простого  речення з дієслівним присудком  в  структурному  аспекті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  – Схема простого речення з дієслівним присудком,  яка прийнята  в 

традиційній граматиці 

У побудові комунікативної синтаксичної конструкції визначальна роль 

належить дієслову, оскільки саме дієслово наповнює речення часовим 

значенням, указує на певний спосіб дії, граматичний вид, у дієслово 

транспонується й морфологічно закріплюється властиве іменникові 

граматичне значення особи, числа й роду. Основним же показником 

центральної ролі дієслова в реченні є його семантико-синтаксична 

валентність, яка „прогнозує” семантико-синтаксичну структуру речення. 

Дієслово-предикат виступає синтаксичним ядром структури речення. 

С. Д.Кацнельсон зауважує, що дієслівний предикат, виражаючи певне 

співає 

дівчина гарно пісні 

молода старовинні красива народні 

співає

гарно пісні 

старовинні народні

дівчина 

молода красива
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значення, містить у собі макет майбутнього речення. Предикат має „гнізда”, 

які в реченні заповнюються словами, категорійні ознаки яких відповідають 

категорійним ознакам „гнізда” Кількість вживання сірконстантів у реченні 

не так визначено, як, наприклад, кількість актантів: в деякому реченні може 

не вживатися жодного сірконстанта, а інші речення можуть мати їх в 

необмеженій кількості. Але один момент точно встановлений: вживання два 

однотипних сірконстанта в реченні можливо лише тоді, коли вони взаємно 

один одного не виключають. 

Висновки наукового дослідження можна запропонувати у вигляді тез: 

1.Грунтуючись на логічних принципах, традиційна граматика прагне 

розкрити протиставлення між суб'єктом і предикатом, а в структурному 

синтаксисі таке протиставлення взагалі не існує. 

2.Теорія про центральний дієслівний вузол усуває незручності при 

аналізі речення. Теорія актантів є досягненням структурного синтаксису. 

3.У дієслівних вузлах різняться: 1) дієслово –  яке виражає процес; 2) 

актанти –  які беруть участь у процесі і 3) сірконстанти – які висловлюють 

обставини розгортання процесу. 

4.Функції сірконстанта завжди беруть на себе прислівники або група 

слів, еквівалентні прислівникам. 

5.У мовах сірконстанти мають певний порядок знаходження один за 

одним. Порядок знаходження сірконстантів залежить від типу мови. 
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TECHNOLOGIES IN ESP TEACHING AND LEARNING AS A WAY 

TO INCREASE MOTIVATION 

 

Nowadays English has become the accepted international language of 

technology and commerce. The competitive nature of the economy and changing 

technologies has had a remarkable impact on education. Consequently ESP 

(English for Specific Purposes) has become leading trend in foreign language 

teaching. Nowadays the knowledge of English related to specific disciplines is a 

must in most working sectors. So far there exist some problems in ESP teaching 

and learning [1].  Teaching materials are often out-of-date, too complex and 

unrelated to the student professional needs and to the business requirements. 

Teachers of English are given little support in technical subjects they frequently 

know little about. Attempts to use new technologies face problems like out-of-date 

equipment, absence of  technical support, internet connection problems.  

This has often resulted in low student motivation. Therefore, the possibility 

to provide them with effective activities, materials and, most of all, a link with the 

world of work is vital. New technologies can support the ESP teaching and 

learning. Integrating the use of new technologies into teaching even when there 

are some limitations is one of the most relevant ways to increase student interest 

and motivation. 

New technologies joined with a practical ESP approach prove to be a very 

successful blend [2, с. 4].It helps to achieve the following objectives:  promote 

language learning through practical activities, strengthen the link between the 
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school and the world of work, stimulate learners’ participation and team work, 

integrate a practical approach into the use of new technologies, familiarize 

teachers of English with new technologies, provide methods and materials which 

match the needs of teachers and students. 

Internet can support teachers in finding authentic materials. The variety of 

activities based on materials downloaded from the Internet can be developed. 

Finally the chance to create student own materials (presentations, reports etc.) 

results in rising initiative and motivation. The overall students’ response to these 

is usually positive. They participated actively and with enthusiasm to activities 

that involved the use of new technologies. It has proved to be an opportunity to 

demonstrate their skills in a field they are familiar with. Students enjoy working in 

a team and doing activities outside the classroom. The outcome in terms of 

learning, motivation and self-esteem is remarkable. In particular these activities 

facilitate  developing oral skills. It  is especially helpful when  reports of the work 

carried out in the classroom is presented by students outside their classroom.  

Mostly in the process of ESP teaching and learning students as well as 

teachers understand that new technologies can be used in a huge variety of ways. 

They become more familiar with ICT and start to use new technologies on a 

regular basis even without a support. The teachers wider use the potential of the 

Internet and gadgets. It results not only in providing better materials both for 

classroom and self-study, but finally in increasing motivation. 
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СУЧАСНІ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЮ 

МОВОЮ І ВИМОГИ ДО ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

 

Оволодіння студентами різними видами мовленнєвої діяльності 

іноземною мовою - це процес поступового  і систематичного засвоєння 

мовленнєвого матеріалу і формування на цій основі мовленнєвих навичок і 

умінь. 

Поступовість і послідовність в оволодінні навичками і вміннями 

знаходить своє вираження в різних рівнях їх сформованості у різних 

студентів, в різному ступені їх досконалості. Контроль мовленнєвих навичок 

і умінь має на меті виявлення цих рівнів у всіх студентів, визначення 

характеру протікання цього процесу, діагностики труднощів, яких зазнає 

студентами при засвоєнні мовленнєвого матеріалу і оволодінні 

мовленнєвими навичками і вміннями, а також перевірці ефективності 

прийомів і методів навчання. 

Контроль на заняттях іноземної мови може переслідувати  різні цілі, 

проте у всіх випадках він не є самоціллю і носить навчальний характер: він 

дозволяє удосконалювати процес навчання, замінювати малоефективні 

прийоми і способи навчання більш ефективними, створювати сприятливіші 

умови для корекції та покращення практичного володіння мовою, для 

виховання студентів засобами іноземної мови. 

Відповідно до цього в педагогічній літературі називають такі функції 

перевірки: 1) контрольно-коригуюча, 2) контрольно-попереджувальна, 3) 

контрольно-стимулююча, 4) контрольно-узагальнююча. 

1. Перша функція контролю полягає у виявленні ступеню оволодіння 

окремими групами студентів  новим матеріалом, знаннями, навичками і 

вміннями з метою поліпшення цього володіння, в удосконаленні методики 
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коригування, тобто внесення змін до неї в відповідно до особливостей даної 

групи, рівнем навчання в конкретних видах мовленнєвої діяльності, 

відповідно до нових даних методичної теорії і передового досвіду. Важливе 

місце при цьому займають систематичні спостереження педагога за групами 

протягом періоду навчання та оволодіння іноземною мовою. Ці 

спостереження допомагають педагогам виявити загальну тенденцію в 

засвоєнні даного матеріалу, в оволодінні даним видом навички, або даного 

вміння. 

2. Контрольно-попереджувальна перевірка дає можливість педагогу 

звернути увагу студентів на те, який матеріал, які навички і вміння 

підлягають перевірці, які вимоги пред'являються педагогом, ступінь 

готовності студентів до перевірки, рівень володіння матеріалом. Вона 

дозволяє виявити проблеми в засвоєнні матеріалу, окремих мовленнєвих 

явищ і своєчасно ліквідувати їх. 

3. Ця перевірка часто є підготовкою до контрольної(модельної або 

залікової)  роботи, до перевірки володіння конкретним матеріалом і т.д. 

Вона носить приватний характер. 

4. Контрольно-узагальнююча функція перевірки полягає у виявленні 

ступеня володіння навичками і вміннями по частині курсу навчання (в кінці 

теми, семестру, року). Ця перевірка має узагальнюючий, комплексний 

характер. 

Проведення контролю навичок та вмінь має відповідати певним 

загальнопедагогічним вимогам, до яких  відносять  наступні: 

1. Регулярність перевірки кожного студента і спостереження за його 

успішністю протягом всього періоду навчання. Регулярність контролю має 

важливе значення для виховання у студентів потреби систематичної роботи 

над мовою, без чого неможливе формування практичних навичок і вмінь. 

Вона дозволяє педагогууникнути випадковості у виборі об'єкта контролю, 

забезпечує рівномірність контролю. 
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2. Всебічність перевірки, що передбачає контроль рівня володіння 

кожним студентом всіма видами мовленнєвої діяльності.  Всебічний 

контроль можливий тільки при регулярній перевірці всіх студентів, в ході 

якого педагог веде облікуспішності. 

3. Диференційований підхід у проведенні контролю, що складається в 

обліку труднощів засвоєння, або оволодіння матеріалом для даної категорії 

студентів або окремо взятого студента, вибір методики і форм контролю і 

можливостям студента. 

4. Об'єктивність контролю успішності студентів, що припускає 

наявність встановлених і відомих студентам критеріїв оцінки, строго 

дотримання педагога цих критеріїв, зведення до мінімуму суб'єктивізму в 

думці про студента. Висока вимогливість педагога повинна поєднуватися з 

уважним ставленням до кожного студента, з необхідністю заохочення його 

перших успіхів, зміцнення його віри у власні сили, в можливість подолати 

труднощі. 

5. Дотримання виховного впливу оцінки. Оцінка знань, навичок і умінь 

студентів в балах є засобом виховання студентів, впливу на мотиваційно-

спонукальні чинники їх навчальної діяльності, тому що вона є виразом 

визнання успіхів (або відставання) студентів, ступеня відповідності знань, 

навичок і умінь вимогам програми. 

Таким чином, досвідчені педагоги диференційовано користуються 

оцінкою як засобом виховання у студентів інтересу до навчального предмету 

«іноземна мова», стимулу для оволодіння нею, виділяючи різну роль оцінки 

та оціночного судження педагога в різних видах контролю. Так, при 

контрольно-стимулюючій та контрольно-коригуючій систематичній 

перевірці використовується прийом «відстроченої оцінки» або 

«попереджувального оціночного судження» педагога. 
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ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ 

 

Граматико-перекладний метод навчання іноземних мов вже давно 

відійшов у минуле, натомість поширеними стали такі методи як 

комунікативний та діяльнісно-орієнтований, які передбачають формування 

іншомовної комунікативної компетентності особистості. Такий вид 

мовленнєвої діяльності як читання займає важливе місце у загальному 

процесі розвитку цієї компетентності. Хоча на занятті з іноземної мови 

інколи практикується переклад текстів, проте більш поширеною стає 

перевірка прочитаного шляхом виконання відповідних завдань до тексту. 

Такі тексти є, як правило, неадаптованими, а автентичними, чим, власне, 

наближають читача до реальної дійсності іншомовного середовища. 

Виконання завдань до таких текстів є не досить простою справою, тому 

актуальним питанням у цьому сенсі є формування у читачів стратегій для 

ефективного розуміння іншомовного змісту тексту. 

Метою нашого дослідження є розкрити значення стратегій для 

ефективного виконання завдань до іншомовних текстів. Об’єктом 

дослідження є такий вид мовленнєвої діяльності як читання.Предметом 

дослідження – стратегії ефективного читання. Завдання дослідження 
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полягають у аналізі процесу читання та пошуку ефективних стратегій 

читання. 

Питанням формування й використання стратегій читання в процесі 

вивчення іноземної мови займались такі німецькі методисти як К. Бройєр, 

Г. Вестгоф, А. Гольд, А. Демріх, Ф. Майк, К. Розеброк, І. Тренк-

Гінтербергер.  

Читання як вид рецептивної мовленнєвої діяльності полягає у 

сприйнятті та осмисленні графічної інформації. В сучасній методиці 

викладання іноземних мов вирізняють декілька різновидів читання: 

оглядове, яке спрямовано на розуміння загальної думки всього тексту чи 

його окремих висловлювань; селективне, що передбачає вилучення, тобто 

розуміння конкретної інформації у тексті; детальне, що вимагає розуміння 

висловлювання зі всіма подробицями [4, c.100]. Кожний з перелічених видів 

читання займає місце у повсякденній комунікативній діяльності, адже 

досить часто читачеві потрібно без зайвих допоміжних засобів зрозуміти 

загальну суть проблеми, чи навпаки, вибірково вилучити необхідну для себе 

інформацію. За наявністю словника та часу все це вирішити нескладно, 

однак потрібно вміти самостійно, без допоміжних засобів, розв’язувати 

комунікативну проблему. Задля успішного виконання завдань до 

іншомовних текстів потрібно навчитись використовувати відповідні 

стратегії читання, які допомагатимуть полегшити розуміння іншомовного 

матеріалу та уникнути непорозумінь.  

Так, обговорення ефективних стратегій читання іншомовних текстів 

викладачами німецької мови на форумі он-лайн семінару від Гете-Інституту 

дає можливість виділити основні рекомендації, які стануть студентам в 

нагоді під час опрацювання завдань до текстів на перевірку прочитаного. 

Процес роботи над текстом поділяється на три етапи: до, під час та після 

читання тексту. Стратегії, що стосується опрацювання завдань до читання 

тексту полягають у тому, що необхідно: 
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-уважно прочитати формулювання завдання, для того, щоб не виникло 

непорозумінь під час виконання; 

-перед читанням прочитати завдання та виділити в них ключові слова; 

-розподілити час на читання і виконання завдань до тексту. 

Під час читання тексту рекомендується: 

-звертати увагу на синоніми до ключових слів із завдань; 

-вилучати значення незнайомих слів за допомогою контексту; 

-концентруватись лише на тому, що є важливим для вирішення 

завдання, а не відволікатись на сторонню інформацію; 

-покладатись лише на інформацію з тексту, а не залучати власні знання 

чи досвід; 

-не витрачати час на намагання розібрати кожне слово у тексті. 

Після читання тексту варто сконцентрувати увагу на виконанні завдань, 

співставляючи висловлювання у завданнях зі змістом тексту, а також: 

-визначити правильні відповіді; 

-перевірити відповіді на правильність; 

-повернутись до відповідей, де були сумніви. 

Таким чином, щоб добре розуміти іншомовну інформацію під час 

читання, а значить правильно розв’язувати завдання до текстів, потрібно 

багато практикуватись у виконанні таких завдань, використовуючи при 

цьому відповідні стратегії читання. Стратегії можна також класифікувати в 

залежності від виду читання, що і стане предметом нашого подальшого 

дослідження. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ИНОСТРАННОГОЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Важнейшей предпосылкой для планирования специализированных 

курсов иностранного языка является описание предмета преподавания 

соответствующего специализации языка. Достоверные данные об 

особенностях лексики и синтаксиса специализированного языка составляют 

основу, которая устанавливается для каждой данной группы студентов. 

Решающим статистическим критерием для определения специального 

минимума словарного запаса является частота и правильное распределение 

лексики. Для дидактических целей он должен рассчитываться в 

соответствии с семантическим критерием.  

Во время практических занятий студент должен познакомиться с 

особенностями современного иностранного языка. В этом случае язык 

рассматривается как: 

   - средство оптимального понимания специалистами текста с 

определенным словарным запасом и специальными нормами подбора, а 

также частоты применения лексических и грамматических норм; 
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   - он существует не как самостоятельная форма, а актуализируется в 

специальных текстах, которые кроме специализированных слов, всегда 

содержат общеязыковые элементы.  

Специальный язык – это подсистема языка, которая охватывает 

общеязыковой структурный инвентарь в лексической области и кроме 

общеязыковых элементов, содержит еще и специальные слова. Специальный 

язык, таким образом, не идентиченсо словарем специальных слов.  

Следовательно,существует столько специальных языков, сколько и 

специальностей. Английский контекстуализм видит в специальном языке 

различный языковой список, точно определенный минимум 

использованного языка, который упорядочивает определенные ситуации [1]. 

Для эффективных занятий специальным иностранным языком 

необходимо научное определение тем занятий для каждой 

профессиональной направленности, кроме того должно быть объяснено как 

отличается данный специальный язык от общего и от других специальных 

языков. В лексическом минимуме четко выделяются два слоя, которые 

отличаются друг от друга. Это научно-теоретический специальный и 

научно-популярный, т.е. практический специальный слой. 

Первый слой в письменной форме используется преимущественно в 

научно- технической литературе, например, в учебниках, в специальных 

журналах, в устной – в беседах между учеными. Второй слой представлен в 

письменной форме научно-популярными статьями, в устной форме 

используется преимущественно в сфере производства. Эти слои различаются 

как общеязыковой лексикой, так и синтаксическими конструкциями. 

Современный научный специальный язык характеризуется 

специальным словарем и специальными нормами применения 

общеязыковых лексических и грамматических средств. Он существует не 

как самостоятельная форма языка, а актуализируется в специальных текстах, 

которые, кроме специализированного слоя всегда содержат общеязыковые 
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элементы [3].И с этой спецификой необходимо ознакомить студентов на 

занятии по иностранному специализированному языку. 

Следовательно, перед филологами ставятся такие задачи, как: 1) 

охватить различные специальные языки специфическим запасом слов; 2) 

выяснить лексические и синтаксические средства общего языка, которые 

применимы преимущественно в специальных языках. Так как для многих 

отраслей науки и техники составлены специальные словари, исследования 

филологов-ученых могут концентрироваться на поисках общеязыковых 

элементов и особенностей синтаксиса специализированного языка, т. е. речь 

идет здесь о статистической проблеме. Специальный язык делает выбор из 

лексического и синтаксического запасов языка, причем предпочитает одни 

элементы другим. 

В научном специальном языке различают три слоя лексики: 

 а) общий запас слов, которые встречаются во многих или даже во всех 

языковых сферах; 

 б) общенаучный запас слов, свойственный в большинстве случаев 

специальным языкам;  

 в) специальный научный словарный запас, характерный для отдельных 

специальностей. Так зачастую компонуются в английской специальной 

литературе следующие лексические элементы: а) ненаучный запас слов;      

б) общенаучный;  в) специально научный запас. 

Основной пласт лексики любого языка составляют 

общеупотребительные слова. В специальных же текстах эти слова 

употребляются в отдельных значениях, некоторые из них определяются как 

научные и принадлежат к специальной терминологии.  

Много слов специального научного слоя имеют латинские и греческие 

формы морфемы. Названия большинства химических элементов и 

биологических видов растений и животных, ферментов и простейших 

происходят от таких корней. Менее заметно синтаксическое своеобразие 

специального текста. Чаще всего наблюдается стремление к краткости и 
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выразительности для определенных синтаксических средств, например, 

пассивные конструкции неопределенной формы глагола. 

Во время обучения специалистов естественных факультетов 

рекомендуется читать монографии, статьи в специальных журналах. 

Студенты, а в последствии, ученые должны публиковать работы о 

результатах своих исследований на иностранном языке в 

специализированных изданиях. 

Достижение цели обучения иностранному языку на естественных 

факультетах должно привести к осознанию необходимости уметь читать 

специальный текст на иностранном языке, чтобы понимать прочитанное. 

Будущие специалисты должны уметь писать научные статьи по 

специальности, рецензии, доклады, делать описания исследований и т.д. на 

иностранном языке, понимать доклады и вести дискуссии, а также в устной 

и письменной форме обмениваться мнениями с коллегами.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У 

КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

На даному етапі розвитку вищої школи необхідною умовою оптимізації 

навчального процесу стає розширення арсеналу традиційних методичних 

засобів та прийомів удосконалення професійної освіти під час вивчення 

іноземних мов. Постає питання про необхідність вдосконалення методів та 

форм організації самостійної роботи з іноземної мови з урахуванням цілей і 

змісту професійної підготовки студентів, поєднання традиційних методів 

організації та ведення навчального процесу з використанням нових 

педагогічних та інформаційних технологій навчання. Основний спосіб 

розв’язання проблеми поліпшення мовної підготовки студентів − це 

організація самостійної роботи таким чином, щоб вона разом з 

накопиченням знань, умінь і навичок давала можливість розвивати і творчі 

здібності студентів. За таких умов, активізація самостійної роботи студентів 

засобами інформаційних технологій стає особливо актуальною. 

Самостійній роботі студентів у процесі оволодіння іноземною мовою 

присвячено ряд наукових досліджень, які вирішують окремі питання цієї 

проблеми (М. Алієва, Т. Гусак, К. Карпов, М. Ляховицький, О. Малінко, 

С. Ніколаєва). Залучення інформаційних технологій у процес навчання 

розглядається в роботах В. Беспалька, Б. Гершунського, П. Гальперіна та ін.  

Мета статті – визначення специфіки застосування інформаційних 

технологій у самостійній роботі студентів в процесі вивчення іноземної 

мови. 

У контексті сучасної парадигми навчання самостійна робота домінує 

серед інших видів навчальної діяльності студентів та дозволяє розглядати 
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знання як об’єкт власної діяльності студента. Вона є найважливішим 

компонентом педагогічного процесу, що передбачає інтеграцію різних видів 

індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під 

час аудиторних, так і позааудиторних занять, без участі викладача та під 

його безпосереднім керівництвом [4, с.65]. Ефективність самостійної роботи 

залежить від її організації, змісту, взаємозв’язку та характеру завдань у 

даному виду самостійної роботи та результатів її виконання [6, с.15]. Це 

можливо шляхом використання засобів інформаційних технологій як одного 

з важливих інструментів методологічної, змістової і організаційної 

перебудови системи освіти.  

На думку І. Дичківської [1] поняття “інформаційні технології” визначає 

сукупність засобів та методів обробки даних, що забезпечують 

цілеспрямовану передачу, обробку, збереження і відображення 

інформаційного продукту (даних, ідей, знань). У нашому дослідження ми 

розглядаємо дане поняття як систему засобів та способів збирання, 

накопичення, обробки, аналізу та використання інформації про стан об’єкта 

вивчення з метою підвищення ефективності фахової підготовки студентів 

мовних спеціальностей. 

Аналіз вивченої літератури та узагальнення практики дозволяють 

визначити основні переваги використання інформаційних технологій у 

самостійній роботі студентів, а саме: забезпечення гнучкості навчального 

процесу; варіювання складності завдань; активізація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів; посилення мотивації та пізнавального інтересу 

студентів; організація гнучкого управління навчальним процесом. 

Головну роль в організації самостійної роботи студентів мають ті 

інформаційні технології, які дають можливості для творчості, набуття та 

закріплення навичок, дозволяють реалізувати нові форми й методи навчання. 

Самостійну роботу студентів у контексті використання інформаційних 

технологій при вивченні іноземної мови можна організувати як 

систему:роботи у фоно- та відео лабораторіях;використання Інтернет 
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ресурсів;застосування комп’ютерних програм та курсів;використання 

електронних словників та енциклопедій. 

Робота у фоно- та відео лабораторіях направлена на вдосконалення 

фонетичних навичок. Використання ресурсів Інтернету може здійснюватися 

за наступними напрямками: пошук інформації навчального та науково-

методичного характеру з її подальшим опрацюванням; виконання 

запропонованих викладачем завдань. Використання електронних словників 

та енциклопедій забезпечує не лише широкий доступ до інформації, але й 

значно економить час та кошти. Електронні енциклопедії доцільно 

використовувати для самостійного опрацювання студентами додаткового 

матеріалу з визначеної програмою теми. Крім того, інформацію, подану в 

енциклопедіях, можна використовувати для підготовки до практичних 

занять та створення презентацій. Комп’ютерні програми у самостійній 

роботі студента використовуються з метою закріплення навчального 

матеріалу та підготовки до аудиторних занять.  

Отже, належним чином організована самостійна робота студентів 

мовних спеціальностей в умовах використання інформаційних технологій 

забезпечує засвоєння теоретичного матеріалу з дисципліни та закріплення 

теоретичних знань на практиці. Використання інформаційних технологій у 

самостійній роботі дозволяє не тільки інтенсифікувати навчальний процес, 

але й закладає основи подальшої самоосвіти. 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ЯЗЫКУ 

 

Педагогическое тестирование — это форма измерения знаний 

учащихся, основанная на применении педагогических тестов. Включает в 

себя подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования 

и последующую обработку результатов, которая даёт оценку обученности 

тестируемых. Вопросы в тесте могут быть различного типа[1-2]. Очевидно, 

что  в настоящее время существует большое количество 

автоматизированных программ для тестирования знаний [3]. 

Самой простой формой оценивания результата теста является 

вычисление итогового балла R по формуле ,где N – 

максимальный балл за тест; bi – балл за i-й вопрос в тесте; m – количество 

вопросов в тесте; ki≤1, если допущена ошибка при ответе на вопрос, и ki=0, 

если ответ верный.  

Такого рода тестирование может применяться в самых различных 

областях знаний. Однако при проверке знанияиностранного языка важным 

элементом является классификация ошибок по различным категориям 

(грамматика,лексика, стильи т.д.).  Для каждой категории можно ввести 

иерархию подкатегорий с произвольным количеством уровней, например, 

Elementary (A1),  Pre-Intermediate (A2) Intermediate (B1) и т.д. Ошибка, 

допущенная студентом в тесте, может быть отнесена к одному из уровней  
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указанной категории, либо к нескольким уровням, в том числе различных 

категорий. Также при оценивании студента необходимо учесть его уровень 

L(этап) изучения языка, так как одна и та же ошибка, допущенная на 

различных этапах обучения, может быть оценена по-разному.  Каждая 

категория может быть описана в виде следующего кортежа <T,Tp, <L, 

klT>>,где T – оцениваемая категория; Tp – категория вышестоящего уровня, 

не указывается для категорий самого верхнего уровня; klT – коэффициент, 

которым оценивается ошибка, относящаяся к категории T для студентов 

уровня L.Теперь результат выполнения теста можно  рассчитывать по 

формуле ,где K – количество различных уровней 

различных категорий ошибок;mk – количество ошибокконкретногоуровня 

конкретной категории.  

При данной системе оценивания проверяющий до выполнения теста 

должен задать множество категорий, и если необходимо, уровни иерархии 

для каждой категории, а также задать соответствующие баллы для оценки 

каждого уровня каждой категории каждого уровня студентов. Во время 

проверки проверяющий  относит  каждую допущенную студентом ошибку к 

одному из уровней категорий ошибок T.  

Расчет итоговой оценки Rможет производиться автоматически с 

использованием специальной программы. Для каждого студента вводятся 

идентифицирующие данные теста, уровень студента Lи количество ошибок 

по каждому уровню каждой категории . Если группа студентов относится 

к одному уровнюL, данный показатель может быть задан единожды.  

Последующий анализ сохраненных результатов тестирования позволяет 

определитьчастоту появления ошибок различных категорий и, 

следовательно,  выявить «узкие» места в обучении заданной группы 

студентов. 
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ДО ПИТАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ АНГЛОМОВНОЇ 

ФОНЕТИЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Організація самостійноїроботи студентів філологічних 

спеціальностейпід час вивчення фонетики англійської мови має 

забезпечувати активний розвиток в них фонематичного слуху, фонетичної та 

аудитивної компетенцій, самонавчання та самоконтроль засвоєного 

матеріалу.   

Окремі проблеми навчання фонетичного матеріалу висвітлені у працях 

М. Броди[1](інноваційні процеси у вивченні фонетики англійської мови у 

ВНЗ); П. Роуча [3](вплив фонетичних та фонологічних змін на методику 

викладання фонетичних дисциплін); М. Ешбі, Х. Момпеана, Х. Фрейзер 

[2](сучасні технології викладання фонетики іноземної мови) та ін. 

Метою нашого дослідження є огляд сучасної ресурсної бази для 

активізації самостійної роботи студентів філологічних спеціальностей під 

час вивчення фонетики англійської мови.Основним завданням дослідження 
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є визначення найбільш ефективних ресурсів для організації самостійної 

фонетичної практики студентів. Об’єкт дослідження – фонетична практика 

студентів у контекст їх фахової філологічної підготовки. Предмет 

дослідження – ресурси для активізації самостійної англомовної фонетичної 

практики. 

Окрім використання традиційних навчально-методичних матеріалів, для 

активізації процесу самостійного вивчення фонетики англійської мови 

важливим є застосування сучасного програмного забезпечення та 

фонетичних ресурсів мережі Інтернет. Актуальними є програми, що 

здійснюють фонетичний аналізмовлення студентів (speechanalyzers). Окремі 

версії таких аналізаторів доступні он-лайн. Існують програмні продукти на 

зразок WebTranscriptionTool, що суттєво полегшуютьпроцес 

транскрибування аудіо- та відеоматеріалів, забезпечуючи студентам 

ефективний зворотній зв’язок під час виконання самостійних практичних 

завдань. У фонетичній практиці доцільно також використовувати фонетичні 

та фонологічні словники, глосарії, енциклопедії, флеш-анімаційні електронні 

бібліотеки, аудіо-ілюстраційні матеріали, графічні зображення, аудіо- та 

відеофрагменти мовлення носіїв мовних діалектів, електронні посібники 

тощо. 

Ефективним у самостійній фонетичній практиці є використання 

сучасних інтерактивних ресурсів: фонетичних блогів 

(JohnWells’sphoneticblog, Phonoloblog та ін.), соціальних мереж (Facebook, 

Twitter), файлообмінників (YouTube, SlideShareта ін.), онлайн-курсів, 

віртуального середовищана зразок Moodle, корпусних баз даних (PhonBank, 

theUCLAPhoneticsLabArchive, theSpeechAccentArchive). 

У блогах розміщують коментарі, описи фонетичних явищ, графічні 

об’єкти, відео- та аудіоматеріали, посилання на інші блоги та веб-сторінки. 

Студенти мають змогу порушувати важливі питання, обмінюватись 

інформацією та отриманими результатами досліджень, обговорювати 

навчальні проблеми, висловлювати свою бачення тих чи інших фонетичних 



  49

явищ. Соціальні мережі дозволяють студентам надсилати і читати короткі 

текстові повідомлення (можна скористатись смартфоном), а також 

об’єднуватись у групи за інтересами. Файлообмінні мережі містять сотні 

фонетичних відеофайлів, PowerPoint-презентацій, які можна завантажити і 

використати для аналізуфонетичних явищ, виконання індивідуальних чи 

групових дослідницьких проектів тощо. Фонетичні онлайн-курси, 

розроблені у віртуальному навчальному середовищі, мають на меті 

відтворити усі елементи аудиторного навчання, зокрема практичні завдання, 

оцінювання результатів і, що найважливіше, – інтерактивну взаємодію між 

учасниками навчального процесу. Для самостійного вивчення фонетичного 

матеріалу ефективно використовується платформа Moodle, де викладачі 

створюють власні навчальні курси. Корпусні фонетичні бази даних містять 

спеціально відібрані матеріали, взяті з реальних комунікативних ситуацій, – 

так звані мовленнєві корпуси. Їх можна використовувати у процесі 

фонетичних досліджень. Так, наприклад, PhonBank слугує для аналізу 

дитячого мовлення, theSpeechAccentArchive – для аналізу мовлення 

дорослих носіїв англійської мови та осіб, які її вивчають, 

theUCLAPhoneticsLabArchive містить фонетичні та фонологічні факти з 

більш ніж 200 мов. 

Англійський науковець М. Ешбі зазначає, що найбільш доцільним є 

використання у навчальному процесі автентичних фонетичних матеріалів з 

реальних комунікативних ситуацій, а не «продуктів» фонетичних 

лабораторій [2, с. 96]. Такими матеріалами є, наприклад, пісні, аудіо- та 

відеоматеріали вебсайтів, теле- та радіопрограми, записи мовлення самих 

студентів. 

Висновки. Отже, ресурсною базою для активізації самостійної 

англомовної фонетичної практики студентів філологічних спеціальностей у 

контексті їх фахової підготовки є програмне забезпечення, що здійснює 

фонетичний аналізмовлення студентів, мережа Інтернет, фонетичні блоги, 

соціальні мережі, файлообмінники, онлайн-курси, віртуальне середовище, 
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корпусні бази даних.Зростання обсягу самостійної роботи актуалізує 

самоконтроль як альтернативну форму контролю результатів навчальної 

діяльності студентів.  

До напрямів подальших наукових досліджень віднесемо пошук 

ефективних форм, методів та технологій використання інтерактивних 

технологій навчання фонетичного матеріалу. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ 

В ФОРМАТЕ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 

Необходимо отметить, что в основе каждого проекта лежит определенная 

проблема. Студентам требуется владение большим объёмом 

разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных для 

решения данной проблемы. Кроме того, студенты должны владеть 
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конкретными  интеллектуальными,  творческими и коммуникативными 

умениями. 

К первым можно отнести умение работать с информацией, с текстом 

(выделять главную мысль, вести поиск нужной информации в тексте), 

анализировать информацию, делать обобщения, выводы,  работать с 

разнообразным справочным материалом. Формирование многих из названных 

умений является задачей обучения различным видам речевой деятельности. 

К творческим умениям психологи относят, прежде всего, умение 

генерировать идеи, для чего требуются знания в разных областях; умение 

находить не одно, а много вариантов решения проблемы; умение 

прогнозировать последствия того или иного решения. 

К коммуникативным умениям относятся: умение вести дискуссию, 

слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

подкреплённую аргументами; умение находить компромисс с собеседником; 

умение лаконично излагать свои мысли. 

Таким образом, для грамотного использования метода проектов 

требуется значительная подготовка, которая осуществляется, разумеется, в 

целостной системе обучения в вузе (не только в процессе обучения 

иностранным языкам), причём совсем не обязательно, чтобы она 

предваряла работу студентов над проектом. Такая подготовительная работа 

должна проводиться постоянно, систематически и параллельно с работой над 

проектом. 

Преимущество проекта над другими средствами обучения 

обнаруживается и в том, что он способен обеспечить не только 

индивидуальную, но и парную, групповую и коллективную формы работы на 

занятии, что позволяет каждому обучаемому максимально эффективно 

использовать учебное время. Кроме того, в процессе совместного выполнения 

заданий студент реально видит, что «по каждому действию, задаче и т.д. может 

существовать не его одна, а несколько точек зрения и совсем необязательно, 

что его точка зрения, его вариант решения будут правильными и лучшими» 
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[2]. Каждый студент в равной мере несёт ответственность за выполнение 

проекта и должен представлять результаты своей работы. Понимание 

студентами проблемы и их стремление самостоятельно найти пути её решения 

связаны с уровнем возникающего в проблемной ситуации познавательного 

интереса к данной теме, вопросу, задаче. Познавательный интерес                  

Г. И. Щукина считает сильным мотивом учения, который в определённых 

условиях «становится устойчивым образованием самой личности, мощной 

побудительной силой её деятельности и отдельных действий». 

Получение определённого результата в процессе работы над проектом, 

сопряжённого с успехом или неудачей, заставляет студента - участника 

проекта тут же реагировать на создавшуюся ситуацию и в случае 

необходимости менять избранную тактику и стратегию. Тем самым проектная 

деятельность обеспечивает условия для самоконтроля, способствующие 

выработке у студентов и рефлексивных умений. 

Таблица 1. Критерии для оценки проектной деятельности студентов-

социологов на основе анализа наблюдений за презентацией (публичным 

выступлением) на иностранном языке 

 

Языковые аспекты 

Грамматика 1 балл 2 балла 3 балла 

 Высказывания Высказывания со- Высказывания 

 очень трудно по- держат ошибки, Практически 

 нять по причине но они не затруд- Безошибочны 

 многочисленных няют понимание  

 ошибок   

Лексика 1 балл 2 балла 3 балла 

 Употребление Употребление Лексика 
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 лексики только лексики соответ- разнообразная, 

 частично соответ- ствует поставлен- студент         может 

 ствует поставлен- ной задаче Описательно 

 ной задаче  излагать недоста- 

   ющие ему понятия 

Фонетика 1 балл 2 балла 3 балла 

 Произношение и Произношение и Произношение и 

 интонация обна- интонация обна- интонация прак- 

 руживают значи- руживают незна- тически не имеют 

 тельные отклоне- чительные откло- отклонений от 

 ния от норм лите- нения от норм норм литератур- 

 ратурного языка, литературного ного языка 

 которые местами языка, которые не  

 значительно затрудняют пони-  

 затрудняют пони- мание  

 мание   

 

Публичные выступления студентов разных специальностей на ежегодной 

общеуниверситетской конференции ОНУ им. И.И.Мечникова являются 

результатом их проектной деятельности в рамках разных дисциплин и требуют 

интеграции знаний. 

Литература 

1. Абашкіна Н.В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині / Абашкіна Н.В. – К.: 

Вища шк., 1998. – 235 с. 

2. Активные формы обучения и преподавания управленческих дисциплин: [под ред. 

А.И.Андрющенко]. – Х.: Харьк. нац. университет им. В.Н. Каразина, 2003. – 191 с. 

3.Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности,основы и 

методы / Архангельский С.И. – М.: Высшая школа,1980. – 368 с. 



  54

 

 

Maniutina Olena 

Bortnyk Svitlana 

Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University 

 

CHANGING ROLES OF AN ESP TEACHER  

TO MEET THE CHALLENGES OF TIME 

 

The distinction within ELT is going on, scholars differentiate between ESP, 

EAP and EGP. In constantly changing globalization period of time integrated skills 

and knowledge become ever more demanded. Mere language competence is not 

sufficient and enough for a good specialist, s/he should be knowledgeable of 

terminology in their own field, be able to communicate with their peers from other 

countries, to respond adequately to challenges in their future careers. With changing 

approaches and demands the roles of a language teacher and his methods changes 

accordingly and rather radically. As ESP is considered to be more focused, practical 

and object-oriented, an ESP teacher is viewed as a “practitioner”. Teachers of ESP 

act as collaborators, researchers, evaluators, course designers and material developers 

(providers) as well as being traditional teachers. 

Flexibility is essential and predominant factor in achieving success in ESP 

teaching. EGP teachers usually adhere to the recommended syllabus and course book 

making the students familiar with basics of the language to pass some exam or credit 

and EGP is sometimes called TENOR – the Teaching of English for No Obvious 

Reason ”What distinguishes ESP from EGP is an awareness of the need” [2, p.53].  

Generally speaking, the spread of ESP has also influenced methodology of 

English teaching. An ESP practitioner is supposed to perform more roles in 

comparison to an EGP teacher. Consequently, special training courses should be 

conducted and designed for ESP teachers. First of all, ESP teaching is more learner-

centered as compared to EGP, moreover, ESP students are often older than EGP 
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pupils and they are/may be even more knowledgeable about the subject (professional 

field) than the teacher. So, absolute authoritative style is not acceptable, cooperation 

and collaboration should be are encouraged. In addition, the collaboration with the 

subject specialists of the specific disciplines (majors) is advisable; a subject specialist 

may evaluate the teaching materials prepared by the ESP teacher. This kind of 

collaboration may be of different kinds: simple cooperation, specific collaboration 

and the fullest collaboration. In the fullest cooperation, the subject specialist and ESP 

teacher teach the class together, it is termed as “team-teaching” [2, p.88]. The teacher 

carries out his role as a collaborator. Brainstorming, working collaboratively, and 

sharing personal reactions to the material learnt are some of the ways to create a 

feeling of cooperation and inclusion. 

Appropriate and relevant textbooks sometimes are non-existent (not available), 

so ESP teachers have to elaborate (design) courses and provide teaching materials to 

meet the needs and requirements of their students. Doing this, the teacher acts as a 

course designer and material provider. And here follows the other role of an ESP 

teacher- as a researcher (there is no research in EGP, because grammar structures are 

the same for decades). Some methods of research may turn out to be beneficial in 

carrying out various tasks like needs analysis, course designing and material 

selection. An ESP teacher should have an aptitude and skill for research to get use 

and benefit from this data investigation. 

An ESP teacher not only evaluates the linguistic competence and students’ skills 

but also the courses and teaching materials which s/he elaborates. Needs analysis is 

very helpful in the evaluator’s role. It is expedient for a teacher to know the 

compatibility between language course and taught materials and students’ learning 

priorities. Moreover, a teacher should possess cultural awareness of the differences 

between various academic or professional cultures while being an ESP teacher. 

ESP teachers may motivate students to select materials themselves, thus 

encouraging their creativity and motivation and ensuring their autonomy (which 

corresponds to the increasing number of hours for individual and independent study 

in our curricula). Many language teachers have been inspired to start projects in 
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materials writing in various fields of ESP, paying special attention to selection of 

educational material (especially texts). Thus a communicative or read-only language 

curriculum could be turned into either a functional-notional or specialism-biased. 

In spite of common grounds for both ESP and EGP teachers, the ESP teachers 

have peculiar responsibilities which make their job more demanding. Besides the 

above mentioned roles, they also perform ones of a councilor, a facilitator, cultural 

interpreter and an organizer. Teachers use variety of lesson forms, organizing self-

studying work under supervision of a teacher with or without technical aids, 

individual learners’ work. Out-of-class types of work include making scientific 

reports, preparing summaries and annotations of professional literature in majoring 

sphere, participation in conferences – all these requires above average organizational 

and managerial skills. An ESP teacher should have the “knowledge of the students’ 

world”. He also should be aware of the differences between various academic or 

professional cultures, keeping in mind this cultural awareness while designing 

courses, preparing materials and teaching the group. 

Learning foreign languages has become an indispensable part of integrated 

preparing up-to-date specialists, and a part of life-learning (life-learning was made by 

UNESCO a basic principle for their reforms in 1972). The purpose of life-learning is 

to provide not only knowledge, but also experience of independent learning, 

preparing students to cross-functional activity. So ESP teachers must receive special 

training in the required skills, especially such as need analysis and material designing 

which will enable them to meet the specific demands of high expectations of their 

students. The pre-service, in-service and refresher courses can be fruitful for the 

specific training of ESP teachers. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

 
Розширення міжнародних зв'язків України, інтеграція держави у 

європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та 

культурні реалії потребують певних трансформацій у сфері освіти як важливого 

державного інституту, у тому числі й у сфері вивчення іноземних мов. Сьогодні 

метою навчання іноземної мови у вищій школі є формування у здобувачів 

іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) – здатності використовувати 

іноземну мову для вирішення конкретних професійних завдань. 

Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на 

гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення 

особистості, розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, 

створюють передумови для підвищення якостіосвітнього процесу з вивчення 

іноземних мов у вищих навчальних закладах. Метою даного дослідження є 

огляд інноваційних методів викладання іноземної мови професійного 

спрямування. Відповідно до мети визначено такі завдання: - розкрити зміст та 

сутність інноваційних технологій навчання іноземної мови у вищій школі; - 

висвітлити деякі аспекти іноземного досвіду навчання іноземної мови 

закордоном. Об’єкт дослідження–досвід викладання іноземної мови 

професійного спрямування. Предмет дослідження – інноваційні методики 

викладання іноземної мови професійного спрямування. 
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Іншомовна комунікативна компетентність є інтегральною 

характеристикою професійної діяльності фахівця і забезпечує компетентне 

професійне спілкування в умовах міжнародної комунікації. Оволодіння ІКК 

передбачає сформованість комунікативних умінь у чотирьох основних видах 

мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо), наявність 

мовних знань (фонетичних, граматичних, лексичних) і навичок оперування 

ними. Вагому роль у формуванні ІКК мають інноваційні методи навчання, які 

забезпечують створення передумов для підвищення якості навчального процесу 

у вищих навчальних закладах. Сучасна комунікативна методика пропонує 

широке впровадження в освітній процес нетрадиційних форм і методів 

навчання, покликаних сприяти більш глибокому засвоєнню знань, вмінь і 

навичок. Основними принципами сучасних методів навчання є: рух від цілого 

до окремого, орієнтація занять на студента, цілеспрямованість та змістовність 

занять, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей 

наук. Серед основних принципів сучасних методів можна назвати наступні: рух 

від цілого до окремого, орієнтація занять на окремого слухача, 

цілеспрямованість та змістовність занять, інтеграція мови та засвоєння її за 

допомогою знань з інших галузей наук. На практиці вже довели свою 

ефективність індивідуальна, парна і групова робота, продовжують проходити 

апробацію такі інтерактивні форми роботи як дискусії, проблемні ситуації, 

внутрішні (зовнішні) кола (inside/outsidecircles), мозковий штурм (brainstorm), 

читання зигзагом (jigsawreading), обмін думками (think-pair-share), парні 

інтерв’ю (pair-interviews) тощо. 

Сьогодні професійно-орієнтоване навчання іноземної мови не обходиться 

без використання інформаційних, телекомунікаційних,мультимедійних та 

дистанційних технологій навчання іноземних мов, роботи з навчальним 

програмним забезпеченням, використання ресурсів мережі інтернет (форумів, 

блогів, електронної пошти). Широко застосовується так зване “blendedlearning 

(змішане навчання)” – комбінація інтерактивного комп’ютерного навчання з 

безпосередньою комунікацією викладача зі студентом, що досягається за 
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допомогою віртуального освітнього середовища. Така форма навчання 

базується на одночасному використанні в процесі вивчення іноземної мови 

методичних розробок викладачів внз та зовнішніх джерел відомих курсів 

вивчення іноземних мов (наприклад MacmillanEnglishCampus). Така 

технологіяпередбачає можливість використання навчальних матеріалів 

(аудіозавдань, спеціальних фонетичних, граматичних курсів тощо) для різних 

видів інтерактивної діяльності як на практичних аудиторних заняттях, так і в 

години самопідготовки студентів, у тому числі в режимі on-line.  

Крім того, у країнах ЄС та США широко відомими є нетрадиційні 

технології навчання англійської мови як іноземної, які базуються на певних 

педагогічних та методичних принципах, зокрема: викладання виключно 

англійською мовою;використання комунікативного підходу в навчанні 

граматики;застосування інтерактивних методів навчання; заохочення й 

схвалення будь-яких спроб спілкування англійською мовою; вміння коректно 

виправляти помилки, приділяючи більше уваги здобутками, а не огріхам; 

креативність й доступність викладача.  

Проблема мотивування й заохочення студентів до навчання існує також і 

за кордоном. Досвід викладання іноземної мови в іноземних вишах засвідчив, 

що академічне (традиційне) навчання сприймається слухачами гірше, ніж 

інноваційне (нетрадиційне). Креативні,сповнені творчого потенціалу та 

ентузіазму викладачііноземних мов наголошують на тому, що вивчення мови 

повинно бути цікавим. Заслуговує на увагу думка викладача Брістольського 

університету Гаррі Уільсона: «Найважливіше, що я дізнався викладаючи 

англійську мову, це те, що вивчення мови може насправді бути веселим, і не все 

базується на монотонному виченні граматики та лексики, виправленні помилок 

та почутті себе недостатньо нерозумним».  

Таким чином, приходимо до висновку, що сучасному викладачеві 

іноземної мови у внз необхідно бути обізнаним з новітніми 

методикамивикладання, вміти застосовувати спеціальні навчальні техніки та 

прийоми відповідно до рівня знань, професійних потреб та інтересів здобувачів 
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вищої освіти. Раціональне та вмотивоване використання інноваційних методів 

навчання на заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з боку 

викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до 

вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога» [2, c. 159-

160]. Ефективність використання інноваційних методів навчання іноземної 

мовипрофесійного спрямування у вищій школі залежатиме від бажання і 

здатності викладачів скористатися досвідом вітчизняних та іноземних 

науковців і практиків. 
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КОНЦЕПТ HAIR В АНГЛОМОВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ  

КАРТИНІ СВІТУ  

Мета нашого дослідження полягає в аналізові мовних засобів вербалізації 

концепту HAIR в англомовній професійній картині світу. Актуальність роботи 

підкреслюється тим, що вона виконана в рамках головної проблематики 

когнітивної лінгвістики, а саме – вивчення мовного відображення процесів 

концептуалізації та категоризації дійсності [1, с. 214]. Досліджуваний концепт є 
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частиною професійної картини світу медиків, перукарів та стилістів. Саме це 

обумовило вибір спеціалізованих джерел в якості об’єкту дослідження: медичні 

довідники, енциклопедії перукарського мистецтва та стилю. Предметом 

дослідження є три лексико-семантичні групи (далі – ЛСГ), які вербалізують 

концепт HAIR в англійській мові, а саме: ЛСГ “headhair”, ЛСГ “facialhair” та 

ЛСГ “bodyhair”, виокремлені за соматичною ознакою. Розглянемо особливості 

представленості конституентів зазначених груп у вказаних джерелах. 

Перші із них – медичні – визначають номінацію hair наступним чином: 

“Collectively, the threadlike outgrowths that form the fur of animals or that 

grow on the human body.A hair is a thin, flexible shaft of cells that develops from a 

cylindrical invagination of the epidermis, the hair follicle. Each consists of a free 

portion or shaft (scapus pili) and a root (radix pili) embedded within the follicle. The 

shaft consists of three layers of cells: the cuticle or outermost layer; the cortex, 

forming the main horny portion of the hair; and the medulla, the central axis. Hair 

color is due to pigment in the cortex” (3).Як бачимо з наведених дефініцій, 

визначення волосся у медичних довідниках значно відрізняється від 

нормативних тлумачень, насамперед, наявністю спеціальних термінів. Крім 

цього, цікавою особливістю є те, що для медиків волосина (a hair) не є 

неподільною. Вона складається з декількох частин, які представлені у медичних 

довідниках за допомогою іконічного знаку – рисунку – для більшої наглядності. 

Отже, на відміну від пересічного «наївного» носія мови, для яких волосина є 

неподільною і дуже тонкою, для професіоналів – це складна структура зі своїми 

особливостями розвитку. 

Надалі сфокусуємо свою увагу на енциклопедіях перукарського мистецтва 

та стилю. ЛСГ “headhair” включає назви різноманітних зачісок (загальна 

вибірка – понад 300 номінацій). Виокремлюємо наступні блоки 

енциклопедичної інформації: 

- короткевизначення, якевисвітлюєтіжознаки, що й дефініції 

тлумачних словників (форматаносій): “A bobcut or bob is a 

short haircut  for women (andoccasionallymen) in which the hair is 
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typically cutstraightaroundtheheadataboutjaw-level, oftenwith a fringe (or 

"bangs") atthefront” (2); 

- історія виникнення зачіски та її розвиток, актуальність до 

сьогодення; 

- типи певного різновиду зачісок, наприклад:“Asian bob: cut at 

the neckline, bob bed up around the edge” (2). 

Таким чином, головна відмінність спеціалізованих джерел від загальних 

тлумачних словників полягає в розлогості та детальності культурологічної 

інформації.  

ЛСГ “facialhair” також вичерпно представлена у спеціалізованих джерелах. 

При описові волосся на обличчі використані у дослідженні енциклопедії 

роблять акцент на гендерних відмінностях, оскільки цей тип волосся є 

другорядною статевою ознакою: “Facialhair is a secondary sex characteristic of 

human males. Men typically start developing facial hair in the latery ears 

of puberty or adolescence, between seventeen and twenty years of age” (2). 

ЛСГ “bodyhair” не представлена у нормативних тлумачних словниках 

англійської мови. На наш погляд, це насамперед зумовлено культурологічним 

аспектом – у західній культурі волосся на тілі людини, особливо жінки, є 

небажаним. Примітним є те, що окремих номінацій у даній ЛСГ немає – всі 

поняття позначені композитами із лексемою hair: “Androgenic hair, commonly 

known as bodyhair, is the terminal hair that develops on the humanbody during and 

after puberty” (2). Єдиною соматичною підгрупою, яка має різновиди, є 

pubichair (волосся на статевих органах). Як відомо, цей тип волосся також 

підлягає стайлингу, тому енциклопедії наводять відповідні назви та їх дефініції, 

наприклад: “Triangle – Pubichair shaved from the genitalarea of a maturemale. 

Hair removed (generally waxed) from the sides to form a triangle so that pubic hair 

cannot be seen while wearing swim wear” (2). Проведений аналіз показав, що 

мотивуючими ознаками номінацій інтимних зачісок є в основному їхня форма, 

рідше – країна, в якій цей тип епіляції зародився. 
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Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізові вербалізації 

концепту HAIR в наївній картині світу на матеріалі англомовних тлумачних 

словників та художньої прози. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕТИКА ЯК ОДИН З ОРІЄНТИРІВ 

ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Світові глобалізаційні тенденції актуалізують роль іншомовної комунікації 

для особистості та її кар’єрних перспектив. Перекладачі покликані сприяти 

ефективності такої комунікації, тому мають бути обізнаними зі специфікою 

міжкультурної взаємодії. Часто ті чи інші чинники викликають необхідність 

налагодження ділових стосунків між представниками абсолютно несхожих 

культур, що мають принципово відмінні соціальні, національні, релігійні 

характеристики. За таких умов перед перекладачем постає досить складне 

завдання не лише донести до учасників спілкування ту необхідну інформацію, 

якою вони безпосередньо обмінюються, але й адаптувати певні одиниці 

інформації чи інтерпретацію аспектів поведінки для адекватного сприйняття 

комунікантами.  

Для успішного виконання такого складного завдання є важливим знання 

принципів перекладацької етики. Різноманітні аспекти проблеми 
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перекладацької етики розглядаються у роботах дослідників, як вітчизняних, так 

і зарубіжних [1], проте досить часто такі дослідження мають теоретичний 

характер, не містять практичних рекомендацій. Водночас багато перекладачів-

практиків описують складні з точки зору етики ситуації своєї професійної 

діяльності та обґрунтовують стратегії, які допомогли їм успішно вирішити ці 

ситуації, або аналізують можливі варіанти поведінки. Проте не можемо 

стверджувати, що подібні розвідки є достатньо ґрунтовними та претендують на 

всебічне висвітлення проблеми перекладацької етики чи розробку певного 

кодексу поведінки.  

Мета нашого дослідження полягає у визначенні ключових засад 

професійної перекладацької етики, які мають бути пріоритетними та 

враховуватися при проектування змісту навчання студентів-перекладачів в 

умовах вищого навчального закладу.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1) проаналізувати теоретичні та практичні аспекти формування знань 

майбутніх перекладачів з професійної етики у вітчизняній і зарубіжній 

педагогіці; 

2) визначити стан проблеми формування знань з професійної етики в 

майбутніх перекладачів; 

3) схарактеризувати головні аспекти перекладацької етики, знання яких 

сприятиме швидкому та адекватному прийняттю перекладацьких рішень в 

умовах професійної діяльності. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх перекладачів у 

вищому навчальному закладі.  

Предмет дослідження – модель та організаційно-педагогічні умови 

навчання студентів-перекладачів основам професійної етики. 

Сучасні перекладачі, здебільшого усні, стикаються з необхідністю 

вирішувати професійні завдання з огляду на врахування етичного боку 

прийнятих ними рішень. У певних ситуаціях часто немає можливості ретельно 

продумати стратегію поведінки та формулювання окремих фраз чи термінів, 
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тому фахівець з перекладу має знати заздалегідь певні варіанти рішень і 

ситуації, які потребують додаткової уваги, автоматично визначати ті елементи 

мовлення, що можуть бути неадекватно сприйняті, або містять небезпечні з 

етичної точки зору слова та фрази. 

Формування таких знань – це, звичайно, тривалий та індивідуальний 

процес, що нерозривно пов’язаний із досвідом професійної діяльності. Однак 

підготовка фахівців-перекладачів в умовах вищих навчальних закладів має 

включати принаймні мінімальне знайомство з параметрами та критеріями 

етичності чи неетичності перекладацьких рішень, а також наслідками 

застосування тих чи інших перекладацьких стратегій. Не менш важливим є 

ознайомлення студентів зі стандартами перекладацької етики, які діють у 

зарубіжних країнах [2], зокрема країнах, мови яких є основними для майбутніх 

перекладачів. Увага до питань перекладацької етики в умовах навчання сприяє 

більш глибокому осмисленню цієї проблематики та спонукає студентів до 

самостійних пошуків правильних рішень, що дозволить їм попередити 

виникнення складних ситуацій у майбутній професійній діяльності. 

Перспективами подальших досліджень можуть бути названі пошуки 

вирішення проблеми розробки кодексу професійної етики перекладача в 

Україні. 
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MODERN CHALLENGES OF TEACHING ESP AND EAP AT A 

UNIVERSITY IN UKRAINE 

 

Modern university course of English for Specific Purposes and/or English for 

Academic Purposes should meet lots of demands. Students are supposed to be 

provided not only with the development of language competences necessary for their 

future professional development but also such 21-century skills as critical thinking, 

ability to organise their own learning process, set goals and develop ways to achieve 

them. This paper considers some of the challenges that ESP and EAP teachers at a 

Ukrainian university face today. 

One of the most important issues is a growing gap in students’ level of language 

competence. Today this level is largely defined by the ability of their parents to 

provide private tutoring or language courses. As the result only a small percentage of 

university students (especially at a technical university) can cope with the ESP 

curriculum and the classroom activities should be adopted to cater for the needs of 

students ranging from A1 to B2 in their level of English (according to CEFR 

classification). [1] 

The second problem is closely connected with the previous and can be described 

as dramatic reduction in the amount of contact hours. Today’s practice of 2-3 

academic hours per week (instead of 4-6 about 10 years ago) makes the task of 

transferring the student to the next level of language competence very difficult. 

Despite this sad reality there is a growing demand for students with good level of 

English as universities in Ukraine increasingly join the trend of “internationalisation” 

of education that takes place in Asian and European countries.  

This trend involves the introduction of courses taught in English instead of 

native languages at higher educational institutions. As E. Macaro puts it, “there is an 

unshakable belief held by university managers that their institution has to 
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“internationalise” in order to progress in the world rankings or, at the very least, to 

survive financially.” [2; 5] Growing number of disciplines taught in English together 

with the percentage of scientific publications written in English makes this 

professional competence in this language an inseparable component of a higher 

educational degree.  

Thus, an ESP/EAP teacher at the university has to cooperate with subject 

specialists, carefully select and create the learning material, adapt the curriculum and 

organize students’ work in such a way that will ensure their ability to operate 

effectively in an academic and professional surrounding. All those challenges are 

addressed by the team of Ukrainian and British educators working together within the 

framework of the project “English for Universities”.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Сучасні світові стандарти в галузі освіти передбачають підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання і 

практичні уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями тощо. Для 

успішної реалізації особистісного потенціалу кожного студента у навчально-

виховному процесі мають бути створені умови для формування таких якостей 

особистості як мобільність, уміння генерувати нові ідеї, здатність приймати 

нестандартні рішення й нести за них відповідальність, уміння працювати в 

команді, уміння моделювати навчальні та виховні ситуації тощо. Вирішенню 

таких завдань сприяє застосування інтерактивних методів навчання. 

Мета дослідження – виявити особливості використання інтерактивних 

методів навчання англійської мови на практичних заняття у ВНЗ. 

Завдання дослідження: з’ясувати сутність інтерактивного навчання, 

дослідити особливість використання основних інтерактивних методів навчання 

англійської мови у вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – використання інтерактивних методів навчання 

англійської мови на практичних заняттях у вищих навчальних закладах. 

Об’єкт дослідження – інтерактивні методи навчання у процесі вивчення 

іноземних мов. 

Слово «інтерактив» (пер. з англійської «inter» – взаємний, «act» – діяти) 

означає взаємодіяти. Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію 

викладача та студента у процесі спілкування та навчання з метою вирішення 

лінгвістичних та комунікативних завдань.  
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Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог. 

Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише студента, але 

й викладача до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних здібностей, 

орієнтує на пошук унікальних якостей студентів, особливостей їх мислення. 

Основними складовими ефективності заняття є ґрунтовні теоретичні знання 

студентів, ретельне планування заняття та творчий підхід викладача.  

Структура заняття з англійської мови із застосуванням інтерактивних 

методів: 1)  Підготовка (роздавальний матеріал, місце проведення, технічні 

засоби); 2) Вступ (правила, мета, завдання, розділення на групи, розподіл 

ролей); 3) Проведення (обговорення заданих викладачем ситуацій, самостійний 

або груповий пошук рішень, формування відповідей); 4) Рефлексія та 

результати (обговорення результатів «гри», оцінювання) [1, с. 7-11]. 

До інтерактивних методів навчання відносять евристичні бесіди, рольові 

ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх 

подальше обговорення, проведення творчих заходів. 

Розглянемо приклади проведення інтерактивних ігор. 

Grabaminute–гра, в якій студенту надається 1 хвилина, для представлення 

терміну, написаного на інтерактивній карті. Учасник має надати найбільше 

інформації про даний предмет/термін, його значення, використання, тощо. 

Отримує перемогу студент, який надав найбільш повну та зв’язну інформацію 

про вказаний в картці предмет або термін. Перевірка знань: словниковий запас з 

певної теми у поєднанні з граматикою. Хороший спосіб для закріплення 

вивченого матеріалу. Особливості гри: покращується навички швидкого 

реагування, критичного мислення. 

Chainstory – гра на логіку, прояв фантазії та індивідуальності. Суть гри 

полягає у продовженні історії попереднього студента. Перевірка знань: 

словниковий запас з певної теми та загального словникового запасу в поєднанні 

з граматикою. Особливості гри: покращується навички швидкого реагування, 

логічного мислення, підвищується увага, не меншу роль віддають фокусуванню 

на сюжеті історії, що допомагає розвивати пам’ять. 
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Мозкова атака – інтерактивний метод, який стимулює мозкову активність 

студентів, їх творчий та інноваційний потенціал для виявлення нових ідей і 

рішень. Ведучий «мозкової атаки» оголошує певну проблему і просить 

учасників відразу висловити свої думки з приводу її рішення, не лякаючись 

самих найнеймовірніших пропозицій. Ведучий записує (на дошці чи на папері) 

всі висловлювання, не допускаючи при цьому жодного обговорення їх переваг і 

недоліків, тобто критики до тих пір, поки не перестануть надходити нові ідеї. 

Це пов’язано з тим, що у процесі генерації ідей вони можуть отримати 

неконструктивну критику і консервативні висловлювання. З огляду на цей факт 

технологія «мозкової атаки» підпорядковується певним правилам: 1) на етапі 

генерації ідей абсолютно заборонена критика (навіть іронія) у будь-якій формі; 

2) заохочуються оригінальні, навіть фантастичні ідеї; 3) всі ідеї фіксуються у 

записах, на відео- чи аудіо плівці; 4) за бажанням використовується 

персональне авторство; 5) всі учасники абсолютно незалежні; 6) група 

аналітиків проводить аналіз, синтез, критику, оцінку і відбір найбільш 

ефективних ідей [2, с. 112–114]. 

Висновки. Таким чином, використання інтерактивних методів навчання 

англійської мови на практичних заняття у вищих навчальних закладах сприяє 

активізації розумової діяльності студентів. 

Перспективи подальшого дослідження. Вважаємо, що результатом 

подальших наукових розвідок у даній галузі має стати дослідження ролі 

інтерактивних методів навчання у формуванні граматичної, соціолінгвістичної, 

соціокультурної та інших компетенцій у студентів філологічних спеціальностей 

у процесі вивчення іноземної мови. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДА КЕЙС СТАДІЗ  

У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 

 

Метод кейс стадіз вже протягом доволі довгого часу використовується при 

навчанні менеджерів, юристів, медиків та у сфері соціальних наук, але його 

можна вживати у будь-якій дисципліні, якщо викладач ставить на меті 

визначити, наскільки студенти використовують пройдений матеріал у реальних 

ситуаціях. Викладачі іноземних мов постійно використовують у своїй практиці 

ситуативні  завдання, тому метод кейс стадіз не виявлятиметься суто новим.  

Метою даної роботи є визначення ефективних напрямків та засобів 

створення вправ за методом кейс стадіз, а саме: проаналізувати головні 

особливості методу кейс стадіз при навчанні гуманітарним наукам; представити 

систематизований опис метода кейс стадіз в навчанні іноземним мовам.  Для 

цього потрібно виконати наступні завдання: скласти алгоритм виконання 

кожного завдання та вести студентів від одного вміння до наступного; 

допомогти студентам чітко визначити цілі кожної вправи; активізувати процес 

мислення та організації студентів на виконання вправи; досягти потрібного 

результату вправи завдяки розвитку аналітичних вмінь студентів. Предметом 

дослідженняє метод кейс стадіз при навчанні гуманітарним дисциплінам. 

Під час навчання іноземним мовам треба пам’ятати, що багато студентів 

краще сприймають індуктивні, ніж дедуктивні методи навчання, тобто що вони 

краще навчаються з прикладів, ніж з логічних викладів теоретичного матеріалу. 
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Саме тому використання кейс стадіз є дуже ефективною технологією навчання 

у практичних заняттях. В залежності від задач, які ставить викладач, можна 

використовувати або простий сценарій або складний деталізований кейс [1; 2]. 

Виконання завдань кейсу може бути індивідуальним або командним, щоб 

студенти могли використати мозковий штурм. Головною перевагою навчання 

за допомогою кейса є те, що студенти активно залучені у засвоєнні принципів 

явища, абстраговуючись від прикладів. Це дозволяє розробити наступні вміння: 

1) вирішувати проблеми; 2) розвинути аналітичні навички, якісні або/та 

кількісні, в залежності від кейсу; 3)приймати рішення в різних ситуаціях [3].   

 Висновкиі перспективи подальших пошуків.Аналіз теоретичних джерел та 

педагогічної практики  дозволяє визначити напрям пошуку найбільш 

продуктивних підходів та способів вирішення питання розвитку проблемно-

дієвої основи навчання англійській мові в контексті впровадження кейс-метода, 

а саме: необхідність розвитку у студентів здатності до ставлення мети, 

самостійному проходженню процесу розробки вирішення професійних задач; 

активізація та інтенсифікація інтелектуальної діяльності студента разом з 

викладачем; спрямованість цілісного навчального процесу на організацію 

інтенсивного мислення студентів; ефективна реалізація процесу формування 

творчих здібностей студентів шляхом розвитку їх аналітико-конструктивних 

вмінь. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ СТРУКТУРУВАННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВИШАХ 

 

На всіх етапах розвитку суспільства зміст освіти зазнавав якісних змін під 

впливом різних чинників: соціально-економічних відносин, рівня розвитку 

виробництва, науки і техніки, розвитку освіти та педагогічної теорії, мети і 

завдань виховання.  Зараз в умовах швидкого зростання обсягів інформації, 

зміною пріоритетів в освіті, викладач як ніколи повинен удосконалювати свої  

вміння для того, щоб створити ефективні умови для покращення процесу 

навчання, шляхом структурування (правильного добору)  навчальної інформації 

та заохоченням студентів  науковою і практичною значущістю навчального 

матеріалу. 

Проблема організації й відбору змісту освіти  розглядається багатьма 

вченими Ю.К. Бабанським, І.Я.Лернером, В.В. Краєвським, П.І. Підкасистим та 

іншими [1;2;3;4;5;6;7]. Структурування навчальної інформації  полягає у 

спеціальній побудові навчального матеріалу, спрямованій на обробку, цільову 

орієнтацію наукової інформації і її адаптацію до навчальних умов. При цьому 

можна виділити певні принципи структурування цієї інформації у вищий школі. 

Принцип системності – потребує дотримання послідовності та чіткої 

логічної структури викладення навчальної інформації, згідно з наступними 

етапами: 1) ознайомлення та засвоєння навчального матеріалу; 2) формування 

та вдосконалення комунікативних умінь; 3) закріплення та застосування 

набутих знань; 4)перевірка та встановлення рівня оволодіння студентами 

основами теоретичних знань і способами пізнавальної діяльності; а також 
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вдосконалення іншомовних мовних і мовленнєвих вмінь; 5) контроль набутих 

знань студентів та виявлення рівня сформованості їх іншомовних вмінь. 

Принцип інтерактивності – передбачає використання викладачем 

інтерактивних технологій кооперативного, колективно-групового, ситуативного 

навчання та технологій опрацювання дискусійних питань, які спонукають 

студентів до активної розумової та практичної діяльності. 

Принципмодульності - дає змогу забезпечити заданий рівень глибини 

навчального матеріалу залежно від інтересу, необхідності, потреби, рівня 

попередньої підготовки. При цьому обсяг модулів має бути оптимальним за 

розміром і мати закінчений, логічний, цілісний характер. 

Принцип адаптивності - охоплює такі характеристики,як варіативність, 

персоналізація, гнучкість, дозування навчальної інформації. При цьому 

зазначений принцип передбачає відповідність навчальної інформації до 

інтелектуальному рівню і потребам студентів, з урахуванням їх психолого-

педагогічних характеристик та досвіду. Принцип візуалізації – це репрезентація 

навчальної інформації за допомогою мультимедійних засобів,  які  сприяють 

активізації розумової діяльності та встановлення ефективного зворотнього 

зв'язку між студентом і навчальною інформацією[2;4]. 

Визначені нами принципи відбору змісту освіти мають сприяти зростанню 

мотивації та інтересу до навчальної діяльності, покращенню якості  засвоєння 

навчального матеріалу, вихованню особистості, здатної до самоосвіти, 

саморозвитку та самореалізації протягом життя. 

Тому є доцільним при формуванні змісту освіти враховувати ці принципи в 

навчанні. 
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STRATEGIEN UND TIPPS DER FERTIGKEITSCHREIBEN IM 

UNTERRICHT 

 

Neben Lesen, Sprechen und Hören ist Schreiben eine der vier Grundfertigkeiten 

beim Erwerb einer Fremdsprache und die zentrale Fertigkeit in der 

Übersetzerausbildung. Lange Zeit wurde diese produktive Fertigkeit nur als Mittel 

zum Zweck verwendet und stand – nach Lesen, Sprechen und Hören – an letzter 

Stelle. Aber heute ist das Thema des produktiven Schreibens sehr aktuell und findet 

in der Fachdidaktik viel Beachtung. Das Schreiben ist ein Teil der Prüfung, wo die 

Lernenden ziemlich hohe Punkte erreichen können, wenn sie gut vorbereitet sind. 

Also Ziel des Artikels ist die Förderung der Fertigkeit Schreiben im Unterricht. 

Das Objekt – Strategien und Tipps der Fertigkeit Schreiben. 

Es gibt verschiedene Methoden des Schreibens, die die Studierenden helfen 

können:1) Assoziative Verfahren; 2) Schreibspiele; 3)Schreiben nach Vorgaben, 

Regeln und Mustern; 4) Schreiben zu und nach (literarischen) Texten; 5) Schreiben 

zu Stimulieren; 6) Weiterschreiben an kreativen Texten [2]. 
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Die Arbeit mit Videos ist eine große Möglichkeit, alle vier Fertigkeiten im 

Sprachlernen zu entwickeln. Die Lernenden lesen, hören, sehen und schreiben. Das 

Schreiben ist hier also keine isolierte, nachrangige Fertigkeit, sondern ein mit anderen 

Fertigkeiten verknüpfter Aspekt der Produktion sprachlicher Handlungen. Vor der 

Vorführung kann eine Vorbereitung und Vorentlastung erfolgt durch: 

 Assoziogramme zum Thema, die durch Schlüsselwörter ergänzt werden; 

Schlüsselwörter als Vorgabe; 

 Bildmaterial zum Thema: Einzelbilder oder kurze Bildreihen, die nicht 

unbedingt dem Film entnommen sein müssen, über die eine Annäherung an den 

Filminhalt möglich wird; 

 schriftliche Vorgaben (kurze Inhaltsangabe durch den Ankündigungstext aus 

einer Programmzeitschrift, Stichwörter zur vorgreifenden mündlichen Spekulation 

über den Inhalt usw.); 

 Vorführung des Videos ohne Ton a) zur Einführung in den Handlungsablauf, 

b) zur Handlungsbeschreibung oder c) zur gemeinsamen Erarbeitung eines 

(hypothetischen) Textes (Dialoge, Beschreibung, Kommentar usw. – je nach 

Vorlage), schriftliche Fixierung zum späteren Vergleich mit dem tatsächlichen Text); 

 Aufgaben, die als Arbeit während der Vorführung gestellt werden, dürfen nicht 

von der Rezeption von Ton und Bild ablenken. Sie sollten für Arbeitsgruppen 

aufgeteilt werden. Es bieten sich an Aufgaben zurErfassung der Handlung, Hinweis 

auf den allgemeinen Ablauf, evtl. Brüche, Art des Endes; Zusammenfassung oder 

Wiedergabe des Textes; 

 Notierung von sprachlichen Auffälligkeiten oder Besonderheiten (Grammatik, 

Lexik, Register); Sammlung landeskundlicher Informationen (im weitesten Sinn); 

 Diskussion über gestalterische Erscheinungen (z.B. Aufnahmetechnik, Licht – 

Schatten, Bild – Ton (Sprache und Musik), Gestik und Mimik); 

 Wie weit hierzu schriftliche Vorgaben (Tabellen, Raster usw.) oder gar 

Aufgabenblätter erstellt und ausgegeben werden, muss von Fall zu Fall entschieden 

werden. Beim erstmaligen Sehen und Hören eines Videos könnten sie die 
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Aufmerksamkeit zu sehr ablenken, selbst wenn sich die Lernenden vorher in einer 

Lesephase mit ihnen vertraut machen konnten; 

 Als Aufgaben nach der Vorführung sind denkbar; Auswertung der Sequenzen 

zur Sprach- und Textproduktion: Inhaltszusammenfassung und -wiedergabe 

(mündlich/schriftlich), Fortsetzung oder Ende erfinden (vor allem bei offenem Ende), 

Personen beschreiben, Kritik schreiben usw.; 

 Aufgaben zu Grammatik und Wortschatz (mit Arbeitsblättern), 

Zusammenstellung themenspezifischen Wortschatzes, dies u.a. bei fachsprachlicher 

Orientierung des vorgeführten Materials, 

 Auseinandersetzung mit Artikulation und Aussprache (mit 

Ausspracheübungen); 

 Beschäftigung mit einzelnen wichtigen, auch landeskundlichen, Informationen, 

deren Erweiterung (Projektarbeit); 

 Beschäftigung mit Gestik, Mimik und Sprache und Vergleich mit dem 

entsprechenden eigenen nonverbalen Verhalten; kritische Äußerungen zu Inhalt und 

Gestaltung; 

 Gestaltung eines eigenen thematisch ähnlichen Videos (Projektarbeit): 

zunächst Produktion eines erzählenden, berichtenden usw. Textes, dessen 

Umgestaltung in ein Drehbuch und anschließend (wenn dazu die Möglichkeiten 

bestehen) Produktion eines eigenen Videos, wodurch Sprachanwendung synchron mit 

adäquater Gestik und Mimik gefordert sind. Allerdings ist dies eine sehr 

zeitaufwendige Arbeit, die vielleicht als Projekt in einer Arbeitsgruppe zusätzlich 

zum Unterricht durchgeführt werden kann [1, 3]. 

Es gibt viele Strategien und Tipps zum erfolgreichen Schreiben: vor dem 

Schreiben muss man:die Aufgabe ganz genau durchlesen;die Situation und die 

Leitpunkte sehr aufmerksam lesen und sie sich überlegen;im Aufgabetext wichtige 

Stichwörter und Redemittel unterstreichen;einen Plan zum eigenen Text 

feststellen;die Struktur des Leserbriefs beachten. 

Beim Schreiben muss man:die Zeit beachten;der Struktur des Leserbriefes 

folgen;vorgegebene Inhaltspunkte berücksichtigen;deutlich und konkret eigene 
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Meinungen äußern;die Sätze sinnvoll miteinander verbinden;dem Text eine logische 

Struktur geben;Wiederholungen vermeiden;eigene Stellung zum Thema äußern und 

Beispiele hinzufügen;inhaltliche Vollständigkeit, Kohärenz, Ausdrucksfähigkeit und 

Korrektheit berücksichtigen. 

Nach dem Schreiben muss man:den Text aufmerksam durchlesen;Fehler 

korrigieren;Rechtschreibung beachten. 

Abschließend muss betont werden, dass die Rolle des Schreibens im Unterricht 

immer mehr an Bedeutung gewinnt. Um diese Fertigkeit bei den Studierenden zu 

üben, brauchen wir eine Vielfalt an Schreibübungen. Man muss Schreiben im 

Unterricht ständig üben, um den Lernenden diese Strategien und Tipps zu vermitteln. 

 

Literaturverzeichnis 

1. Домашнев А. И. Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе: из 

опыта работы/ А. И. Домашнев, К. Г. Возбуцкая, Н. Н. Зыкова. – М.: Просвещение, 1983. – 

224с  

2. Abracham U.  Lesen-Schreiben-Vorlesen/Vortragen. In.: Grundzuge der Literaturdidaktik 

/ U.  Abracham,K. Bogdal, H. Korte. – München, 2002. – S. 247–257. 

3.  Gössman W. Schreiben und Übersetzen: Theorie allenfalls als Versuch einer 

Rechnenschaft / W. Gössman. – Tübingen: Narr,1996. – 493 S. 

 

 

 

 

Ткаченко Ганна 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ 

ПРОФЕСІЙНОГО ДИСКУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

 У сучасній науковій парадигмі знань питання формування професійно-

зорієнтованого мовлення засобами іноземної мови є вельми актуальним, адже 
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наразі вивчення іноземної мови за спрямуванням є важливою необхідністю для 

потреб сучасного суспільства в навчанні майбутнього фахівця. Метою нашої 

розвідки є дослідження професійного дискурсу у лінгвопсихологічному аспекті. 

Об’єктом – є мова як система знаків, тобто іншомовні мовленнєві одиниці 

(слова, висловлювання, тексти). Предмет – процеси породження, сприйняття та 

функціонування мовних засобів вираження, зокрема форми їх репрезентації та 

відбиття у ментальному лексиконі людини. 

 Дискурс розглядаємо як мовне вираження думок  під час спілкування; 

професійний дискурс, зокрема, як мовне втілення думок під час професійного 

спілкування – «вид діяльності людей окремої сфери знань, що знаходить вияв у 

користуванні мовою конкретної галузі в усній і писемній формах» [2, с. 212]. 

Для потреб філологічного термінування, професійний дискурс – це простір для 

іноземної мови професійного спілкування сучасного студента, «у якому 

циркулюють різні фахові дискурси, створюються нові на перехрестях інших 

дискурсів, що є одночасно частиною цього професійного простору» [2, с. 213]. 

Варто зазначити, що читкі межі, що відокремлюють професійний дискурс 

спостерігати не можна, тут присутній процес взаємонакладання одного дискурсу 

на інший. Отже, важливим компонентом при викладанні мови за професійним 

спрямуванням є дискурс, тобто зв’язний текст цілеспрямований на професійний 

аспект у його мовному втіленні і процеси його формування й відбивання у 

свідомості індивіда. 

Для вивчення  питання репрезентації знань неможливо спиратися тільки на 

лінгвістичний аспект, адже необхідним є розгляд базових психолінгвістичних 

засад. Ця тенденція набуває великого розвитку із виникненням такої окремої 

науки як психолінгвістика – науковий напрям, що виник на перетині двох 

незалежних наук та вивчає засоби породження, сприймання та організації 

мовлення та ментальної поведінки.  Досліджуючи мовленнєву поведінку, 

психолінгвісти розглядають проблеми, які є вельми вагомими з позиції 

лінгвістики. Тому, коли лінгвістичний аспект пересилює психологічний, у 

сучасній парадигмі наукових досліджень, вважається необхідним вести мову 
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скоріше про лінгвопсихологію як про психологічну складову лінгвістики. Адже 

вагому роль в лінгвопсихологічному дослідженні грає вивчення саме мовного 

матеріалу [3, с. 56]. За визначенням В. З. Дем’янкова «лінгвопсихологія – 

дослідження предмета психології (людської ментальності, емоцій, свідомості, 

перцепцій) лінгвістичними методами, через призму повсякденної мови» [1, с. 

45].  

Сумуючи вищезазначене можемо зробити висновок: лінгвістичні проблеми 

проектуються на психологічні поняття, що дозволяє нам вести мову про 

лінгвопсихологічний підхід у вивченні професійного дискурсу іноземної мови. 
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ЧАСТИНИ МОВИ У ВИСВІТЛЕННІ ЛЕКСИКО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ 

 

Уніфікаційні граматики є граматичними моделями, розробленими на 

підвалинах генеративної граматики. Уніфікаційні граматики спрямовані на 
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формальне вивчення мови (переважно з позиції синтаксису). Найбільш 

розробленими граматичними моделями в межах уніфікаційних граматик є 

лексико-функціональна граматика (LFG, англ. Lexical Functional Grammar; нім. 

dieLexikalisch-FunktionaleGrammatik), граматика узагальнених фразових 

структур (GPSG, англ. Generalized Phrase Structure Grammar; нім. 

dieGeneralisiertePhrasenstrukturgrammatik) та граматика керованих вершинами 

фразових структур (HPSG, англ. Head-driven Phrase Structure Grammar; нім. 

dieKopfgesteuerte Phrasenstrukturgrammatik).  

Представлена публікація присвячена розгляду частин мови в аспекті 

вивчення лексико-функціональної граматики та має на меті презентувати 

основні принципи виокремлення лексичних і фразальних категорій. 

Лексико-функціональна граматика завдячує своєю появою Дж. Бреснан та 

Р. Каплану. Основні положення цієї граматичної моделі було представлено в 

роботі «Lexical Functional Grammar: A formal system for grammatical 

representation» (у «The Mental Representation of Grammatical Relations», під заг. 

ред. Джоан Бреснан, 1982) [1]. На матеріалі німецької та англійської мов 

лексико-функціональна граматика вивчалася такими науковцями, як: Дж. 

Бреснан, 2000, 2001а, 2001b; Ю. Берман та А. Франк, 1996; Р. Каплан, 1989, 

1995; К. Рорер та К. Шварце 1988; М. Форст 2006; К. Рорер та М. Форст, 2006 та 

багато інших. 

Більш предметно осягнути механізм виокремлення частин мови дозволить 

висвітлення основних характеристик лексико-функціональної граматики, які 

можна звести до таких положень: 

- Теорія ґрунтується на обмеженнях та правилах граматики фразових 

структур; 

- Базовими поняттями є граматичні функції (присудок, підмет, додаток 

тощо); 

- Граматична модель розрізняє два рівні структури: К-структуру 

(компонентну структуру) та Ф-структуру (функціональну структуру); 
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- К-структура складається з лексичних (дієслово, іменник, прикметник 

тощо) та фразальних (номінальна фраза, вербальна фраза тощо) категорій; 

останні є проекціями лексичних категорій [2, с. 13]; 

- Ф-структура передбачає наявність лексичних предикатів, граматичних 

категорій, специфікацію номінальних фраз та граматичних функцій [2, с. 13]; 

- Існують три обов’язкові умови цільнооформленості функціональної 

структури: функціональна однозначність, повнота, когерентність; 

- Компонентна та функціональна структури є обов’язковими елементами 

для характеристики й опису речення; 

- Структури властивостей не типізовані та не ієрархізовані. 

Схематично будову лексико-функціональної граматики можна представити 

так [2, с. 14]: 

Правила фразових структур   Лексикон  

Компонентна структура  Функціональна структура  

Фонологічні правила  Семантичні правила 

Фонологічні репрезентації  Семантичні репрезентації 

 

У межах лексико-функціональної граматики для виокремлення частин мови 

застосовуються чотири базові характеристики: синтаксична, морфологічна, 

морфосинтаксична та семантична. Перша передбачає визначення позиції 

аналізованої одиниці в реченні, дистрибуцію та функціональну характеристику, 

друга – флексію та деривацію. Морфосинтаксична характеристика аналізує 

одиницю з позиції узгодження та наявності клітиків, а семантична регулює 

значеннєвий аспект новоствореної послідовності даних. 

Частини мови (або як зазначено в лексико-функціональній граматиці 

лексичні категорії) є одним з двох класів нетермінальних символів 

компонентної структури (другим класом є категорії фрази ). Для німецької мови 

послуговуються чотирма основними та двома другорядними лексичними 

категоріями. До перших уналежнюються іменники (N), дієслова (V), 
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прийменники (P) та прикметники (A), до других – детермінативи (DET) та 

комплементайзери (COMP; від англ. complementizer).  

Варто наголосити на тому, що виокремлення лексичних категорій у межах 

лексико-функціональної граматики відбувається на основі гетерогенного 

підходу з урахуванням, у першу чергу, синтаксичних, семантичних, а також 

морфологічних характеристик. Представлена частиномовна характеристика 

виявляє мовно-специфічні особливості, хоч базові принципи та підходи до 

виокремлення так званихmajorcategoriesє загалом універсальними. 

Перспективним вважаємо питання таксономізації частин мови в межах інших 

уніфікаційних граматик.  
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DIFFERENT METHODS OF ASSESSMENT IN ESP 

 

To follow national and international educational standards the universities should 

be committed to high quality of teaching which is reflected in their rating position. 

And one of the key elements of quality assurance is relevant assessment which 

continuously monitors the level of learners’ knowledge and skills development. 
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The issue of pertinent assessment in teaching ESP (English for Specific 

Purposes) becomes the central point for discussion. According to the credit and 

transfer system standards [3, c.11-12], continuous, formative and summative 

assessment is a must for university students.Traditionally, the required assessment of 

English language is presented in the form of conventional tests checking different 

language skills (reading, writing, listening), and providing the characteristics of the 

learners’ linguistic competence. The quality of the results is often dubious, because 

most of the tests are not enough comprehensive and reliable. There is also a good 

chance to guess a correct option. However, tests are easy and fast to deal with and, 

therefore, they are widely used in assessment.  

But the most serious disadvantage of traditional testing in ESP is a difficulty in 

assessing students’ communicative competence which refers to integrated approach 

and requires all language skills to be demonstrated in real-life academic situations and 

simulated professional environments. In this case, a good effective supplement to 

conventional testing is alternative assessment, such as project work, presentations, 

portfolio and role-plays, along with self and peer-assessment, which are highly 

recommended in the ESP course.  

An experiment with alternative assessment of presentation skills was conducted 

with the group of the 1st year students of NMU. At the beginning of the module the 

students’ theoretical background and practical proficiency in presentations were 

revealed with the help of a needs’ analysis questionnaire and a diagnostic test when 

learners were demanded to deliver a presentation on the topic of their choice to 

demonstrate their current abilities. These talks were recorded for further analysis and 

improvement.  

After a series of practical lessons directed to teaching the structure, delivery and 

functional language of presentations, students were asked to examine and enhance 

their previously recorded talks. The results of this analytical review were later 

discussed at the lesson and supported with the teacher’s recommendations.  

The final summative assessment of the module included demonstration of 

professionally oriented presentations which were also recorded. Students were 
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encouraged to analyze the main positive and negative aspects of their groupmates’ 

performances and provide peer-assessment in the form of comments. All the 

presenters were offered self-assessment sheets to evaluate their presentation skills. 

To identify the real outcomes of the module and the individual progress of every 

learner, students were expected to compare their two presentation videos and write a 

personal reflection based on the video analyses. Finally, all students were provided 

with the teacher’s feedbacks on their development and specific individual 

recommendations for further training and improvement required. 

90% of the students demonstrated a considerable progress in logical structuring 

and effective delivering of the presentation. They found the idea of video recording 

really useful, though in the beginning some of the students opposed to it. The most 

common problem revealed was the lack of functional language in some presentations, 

so these students were offered some supplementary training. 

This experiment is an example of a successful combination of different 

assessment techniques which allowed increasing the students’ language proficiency 

and awareness together with professional skills development and responsibility for the 

learning.  
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ТЕХНІЧНАІНСТРУКЦІЯ: СИНТАКСИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

 

Зміст технічної інструкції повинен виключати можливість двозначного 

розуміння та різночитання,  бути сформульований чітко, зрозуміло та 

однозначно. Внутрішня структура технічної інструкції сприяє цьому 

передусім.Композиційно-мовна форма „констатуюче повідомлення“ 

(Tatsachenbericht) є головною внутрішньою структурою для даного типу 

інструкцій.Вонастворює стандартну структуру змісту, яка сприяє точності та 

однозначності вираження, будучи стандартною формою вираження 

безсуб’єктного, вольового висловлення та формою опосередкованої 

імперативності,. 

Використання „констатуючого повідомлення” визначає основну 

синтаксичну структуру у технічних інструкціях—речення констатуючого 

характеру та зв’язок  між самостійними реченнями. 

Засобами реалізації непрямої, опосередкованої імперативності та 

регламентованості є зовнішня структура у вигляді кліше і внутрішня побудова 

думки за принципом акцентованої констатації. 

Засобами вираження прямої імперативності в межах наказово-

імперативного способу висловлювання виступають: 

 модальні дієслова; 

 дієслова, що виражають наказ:befehlen, fordern; 

 дієслова спонукання: anordnen, veranlassen, verordnen, verlangen, 

 безособові конструкції типу: ist zulässig, unzulässig, erforderlich ; 

 дієслова в імперативі; 

 часові форми дієслова: наказова форма теперішнього часу (або 

повинність); форми майбутнього часу, які в контексті отримують різноманітні 

модальні відтінки (повинності, наказу, можливості, близької необхідності). 
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Пряма і непряма імперативність виражається широким використанням 

інфінітивних конструкцій з дієсловамиhabenisein з часткою zu. При цьому дуже 

часто утворюється ланцюг інфінітивних зворотів, які включають в себе велику 

кількість членів.. 

В інших випадках для вираження прямої імперативності використовується 

неозначена форма дієслова або субстантивований інфінітив. Переважною 

якісною рисою технічних інструкцій є відсутність суб’єктивного тону і 

емоційності; вона також тяжіє до мовних засобів, які позбавлені емоційного і 

експресивного навантаження. 

Для синтаксичної структури технічних інструкцій характерні: довгі 

речення, розгорнуті періоди з розгалуженою системою дієприкметникових, 

атрибутивних і інфінітивних зворотів, однорідних членів, які часто утворюють 

довгий ланцюг. Переважають також прості поширені речення, складносурядні, 

складнопідрядні з підрядним означальним. Відсоток складнопідрядних речень, 

особливо з підрядним причини, досить низький. Характерно, проте, широке 

використання умовних конструкцій. 

Для лексичного оформлення технічних інструкцій характерна, передусім, 

насиченість термінами усіх типів, що пояснюється семантико-комунікативною 

специфікою терміна, його принциповою однозначністю, точністю, 

економічністю, великою інформаційною насиченістю в порівнянні зі 

звичайними словами. 

Характерними для синтаксичного оформлення є наступні конструкції: 

поширені означення, субстантивований інфінітив, підрядні означальні речення, 

пасивні конструкції, інфінітивні конструкції, інфінітивні групи з um.. zu, 

підрядні безособові умовні речення, Partiziр І у якості означення. 
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THE ROLE OF TEACHER IN ACTIVATING STUDENTS’ LEARNING 

FOREIGN LANGUAGES 

  

The need for knowledge of foreign languages was articulated after the common 

European market was created in 1992 and then as the European Union expanded 

gradually accepting new members (2004-2007) a demand for mobile labour force 

speaking a foreign language grew. The increasing need for knowing a foreign 

language for fostering the mobility of students was expressed in the Lisbon Strategy 

formulated in 2000 [3].   

In order to be competitive in the job market, meet its requirements and gain 

further professional success, universities should provide their students with an 

appropriate training to help them develop the competences and strategies needed to 

participate effectively during their studies and in the professional situations they 

encounter as well as communicative language competences in English[2].  

Therefore, activating students’ learning foreign languages is of primary 

importance in the study process that will lead to making our graduates socially active, 

intellectual and competitive in the labour market. This can be fulfilled by providing a 

number of conditions. First of all, it is necessary to create a comfortable atmosphereto 

develop students’ creativity, encourage students’ interests and needs and develop 

their willingness for a practical use of a foreign language. Being a facilitator in the 

classroom and encouraging students to take responsibility for their own learning in 

collaborative tasks and discussions, the task of the teacher is to organize the study 

process in such a way as to make the student the main person in the study process by 

motivating his activity, independence and creativity. This leads to the appropriate 
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materials selection and the teaching methods and approaches resulting in the 

effectiveness of the study process in whole. The materials should be professionally-

oriented and challenging enough to provide students with an opportunity to solve 

problems. Easy tasks would make students bored and uninterested.   

Besides providing the environment and creating the atmosphere in the language 

classroom in which students learn, other tasks of the teacher are to raise students’ 

awareness about how they are learning; make the learning process transparent; help 

students develop their cognitive abilities; and get them actively involved in the 

learning process.  

As practice shows, one of the effective means of activating students’ learning is 

their participation in scientific conferences. While preparing, students search for the 

information in a variety of sources, carry out the research on the topic chosen by 

collecting data, processing and analyzing it, then they discuss the ideas in the 

classroom, give presentations, assess and evaluate the product. Students’ involvement 

in this work has a lot of advantages: students work through the material at their own 

pace choosing topics to match their own interests. They can work on their own, in 

pairs or small groups or as a class to complete a project sharing resources, ideas, 

develop their creative approach to the tasks and encourage the development of skills 

of problem solving. Students improve their professional knowledge as well as public 

skills what is crucial for their future professional life.Module 3 ‘Discussions and 

Presentations’ of the textbook ‘English for Study and Work’ [1] is aimed at 

developing students’ skills of academic and professionally-oriented speaking 

necessary for participating in discussions, seminars, conferences and while preparing 

for and giving presentations. The tasks are focused on developing students’ skills to 

evaluate, compare, analyse professionally-oriented information sources as well as 

present the information obtained, actively participate in the discussion, respond 

appropriately using functional exponents. 

The task of the ESP teacher is to inspire students’ interests to learn a language 

and to involve them into the active learning by stimulating their activity, developing 

their creativity and independent learning, demonstrating the practical value of the 
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language in their future professional career. Students’ self-study, self-and peer-

assessment, project work to be widely used by the teachers of the department of 

foreign languages of the National Mining University, Dnipropetrovsk activate 

students’ learning the foreign language, develop their study skills and responsibility 

for their own learning.  
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ВІКТОРІАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС ЯК СФЕРА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕВФЕМІСТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТАБУ 

 

Мета цього дослідження – надати характеристику вікторіанському 

художньому дискурсу (далі ВХД) як сфері функціонування евфемістичних 

номінацій соціокультурних табу з точки зору когнітивно-дискурсивного 

підходу, що передбачає вирішення таких завдань: 1) дати визначення поняття 

ВХД; 2) описати його специфіку як сфери функціонування евфемістичних 

номінацій соціокультурних табу; Об’єктом дослідження є ВХД, предметом – 
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його специфіка як сфери функціонування евфемістичних номінацій 

соціокультурних табу. 

У когнітивно-дискурсивні парадигмі дискурс – вербалізована мисленнєво-

комунікативна діяльність, що розуміється як сукупність процесу (мисленнєво-

комунікативної діяльності) і результату (тексту) та характеризується 

лінгвістичним та екстралінгвістичним планами, з яких останній проявляється в 

контексті і пресупозиції [1; 3].  

Для визначення статусу дискурсу та його лінгвістичного аналізу у 

гуманітарній науці значущім є опис конкретного типу дискурсу. У фокусі уваги 

цього дослідження перебуває ВХД, що відноситься до буттєвого типу; він 

поданий творами художньої літератури і філософськими та психологічними 

інтроспективними текстами» [2, с. 240]. 

Вікторіанський художній дискурс спирається на три параметрично 

релевантні ознаки [5, с. 68]: соціокультурне середовище (вікторіанський), 

лінгвокультурний модус (англомовний) і функціональний стиль (літературно-

художній) [4, с. 5]. Як особливий тип буттєвого дискурсу, обмежений сферою 

художньої комунікації, він становить собою об’єктивований специфічними 

мовними формами когнітивно-комунікативний континуум, заданий тим 

модусом спілкування, що мав місце в соціокультурному середовищі Великої 

Британії XIX ст. і що характеризується системою лінгвоконцептуальних і 

лінгвопоетичних ознак, що повторюються у n-множині текстів [4, с. 5]; як 

система взаємодії певної лінгвокультурної спільноти він залежить від 

соціокультурних компонентів цієї спільноти та етосу (див. [6, с. 128]). 

Таким чином, вікторіанський художній дискурс визначаємо як 

вербалізовану мисленнєво-комунікативну діяльність, обмежену рамками 

буттєвого спілкування, яке мало місце у соціокультурному середовищі Великої 

Британії ХІХ століття, що зумовлює змістовну та семантичну специфіку її 

кінцевого продукту – художнього тексту. ВХД розглядається як контекст 

функціонування евфемістичних номінацій соціокультурних табу в тому 

смислі, що втілювана у ньому семантика мовних одиниць соціокультурних табу 
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аналізується з урахуванням екзистенціональних, соціокультурних, 

психологічних та когнітивних чинників дискурсивного контексту. 

Соціокультурне середовище ВХД – соціокультура британців часів 

правління королеви Вікторії (1837 – 1901 рр.), зумовлена ціннісними 

орієнтирами суспільства, соціо-економічними відносинами, релігією. 

Вікторіанска епоха характеризується унікальним комплексом ціннісних 

установок, ідеалів, стереотипів, норм і правил, притаманних британському 

суспільству в період правління королеви Вікторії, відомим як вікторіанство.  

Моральний кодекс вікторіанства став причиною виникнення великої 

кількості табуйованих реалій, пряме називання яких вважалося неприйнятним, 

що, у свої чергу, сприяло виникненню в англійській мові тієї епохи безлічі 

евфемістичних номінацій і породило «вікторіанський синдром делікатної та 

уникливої манери висловлювання» [7, с. 142]. Вікторіанську культуру стали 

називати «культурою, схильною до евфемізмів» [9], а багатий на евфемізми 

словник вікторіанства став «звукової доріжкою» епохи [8]. 

Прагнення письменників вікторіанської епохи відтворити реальне життя на 

сторінках своїх романів спонукало їх дотримуватися штучного коду, в цілому 

схваленого і прийнятого читачем епохи, що відбивав канони суспільної моралі і 

залежав від суспільно узгодженої комунікативної поведінки [10]. 

Отже, вікторіанський художній дискурс як сфера функціонування 

евфемістичних номінацій соціокультурних табу – це динамічне мовне 

середовище, що відтворює комунікативну ситуацію епохи, детерміновану 

моральним кодексом вікторіанства. Перспективу дослідження вбачаємо у 

визначенні діапазону евфемістичних номінацій соціокультурних табу 

вікторіанства, що функціонують у художньому дискурсі епохи, та їх вивчення у 

різноманітних аспектах, передусім, семантичному та лінгвокогнітивному. 
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SPIELVERFAHREN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

 

Wir haben kaum Schwierigkeiten, uns im Alltag darüber zu verständigen, wann 

Menschen spielen und wann sie anders tun, also z. B. arbeiten, nachdenken oder 

lernen. Es ist aber heute noch nicht gelungen, eine überzeugende Definition für 

„Spielen“ zu liefern, mit der das allen verschiedenen Spielformen Gemeinsame auf 

den Begriff gebracht wird. Auch Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Spielen 

beschäftigt haben, haben keine Begriffserklärung geleistet, sondern einfach 

bestimmte Teilaspekte aus der Gesamtproblematik herausgelöst und zu „ihrem“ 
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Spielverständnis verdichtet. Versucht man, die im Alltagswissen gegebenen und die 

von Wissenschaftlern herausgearbeiteten Einzelaspekte zu systematisieren, wie dies 

z. B. Altmeister der Spielpädagogik, Hans Scheuerl, oder Elke Callies getan haben, 

so lassen sie jedoch einige wiederkehrende Merkmale bestimmen, die auf nahezu 

alle bekannten Spielformen (vom Skat- und Canasta-Spielen über Computerspiele, 

Fußball bis zum Rollen- und Planspiel) zutreffen. 

Lehrer, die im Unterricht spielen wollen, dürfen nicht übersehen, dass sie durch 

diese Didaktisierung des Spielens ebenfalls einen in sich zwiespältigen Beitrag zu 

der soeben kritisierten Tendenz einer gesamtgesellschaftlichen Instrumentalisierung 

des Spielens leisten. Selbst dann, wenn ein Lehrer ernsthaft bemüht ist, die von ihm 

organisierten Spielstunden von jeder Lernzielorientierung freizuhalten und sie nur 

für Spaß durchführen will, wird ihm dies nicht gelingen. Spielen im Unterricht ist 

auch dann, wenn es eine kompensatorische Funktion erfüllen soll, nicht zweckfrei, 

sondern verweckt. Deshalb reicht es nicht aus, pauschal zu fordern, im 

Fremdsprachenunterricht müsse mehr als heute üblich gespielt werden. Es ist 

vielmehr notwendig, eine Spieldidaktik zu entwickeln, die aus einer gründlichen 

Bedingungsanalyse der Lernvoraussetzungen der Lernenden und der 

spätkapitalistischen Verformungen der Spielpraxis positive „Verzweckung“ des 

Spielens im Fremdsprachenunterricht reflektiert. Also, Spielen im 

Fremdsprachenunterricht ist nicht zweckfrei, sondern ein zielgerichteter Versuch zur 

Entwicklung der sozialen, kreativen, intellektuellen und ästhetischen Kompetenzen 

der Lernenden [4]. 

In der Geschichte der Pädagogik ist seit jeher gefordert worden, das Lernen aus 

dem Spielen herzuleiten und dadurch erträglich und menschlich zu machen. 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) sah in der schrittweisen 

Ausgliederung des Übens aus dem Spielen geradezu die entscheidende methodische 

Idee zur Vermeidung einer pädagogisch und moralisch verwerflichen Aufopferung 

des Rechtes, das ein Kind auf eine erfüllte Gegenwart hat. Er betont, dass nicht 

jegliche Form des Spielens der Bildung des Kindes dient, sondern nur jene Spiel, 

durch die man „sich seiner Kräfte und der Entwicklung seiner Fähigkeiten bewusst“ 
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wird [3, 50]. Einiges spricht also dafür, im Unterricht regelmäßig und viel zu 

spielen, und zwar sowohl aus Lernenden- wie auch aus Lehrersicht: 

 Spielend können sich die Lerneneden in die Welt der Erwachsenen 

vorwagen; sie können Probe-Handlungen durchführen und dabei auch noch Spaß 

haben. 

 Sie können soziale Erfahrungen sammeln. Sie können ihre 

Klassengemeinschaft entwickeln und festigen. 

 Spielen ist immer ganzheitlich. Es erlaubt ein Lerner mit Kopf, Herz und 

Hand. Es ist überhaupt die einzige Lernform, in der die im Sozialisationsprozess 

angeeigneten Einstellungen und Haltungen verflüssigt und bearbeitet werden 

können. 

 Spielen fördert die Selbsttätigkeit der Lernenden. 

 Spielen kann, wie schon Schleiermacher behauptet hat, sehr gut zur 

Anwendung und zum übenden Vertiefen des vorher Erarbeiteten genutzt werden. 

 Der Lehrerzentrierung des Frontalunterrichts kann durch Spielphasen 

abgebaut werden. 

 Der Lehrer kann Spielphasen nutzen, um zu überprüfen, was die 

Lernenden gelernt haben [2]. 

Weil es keine allgemeingültige Definition für Spielen gibt, gibt es auch kein in 

sich stimmiges, theoretisch befriedigendes Klassifikationsschema für die Fülle der 

heute bekannten und gebräuchlichen Spielformen [2, 611]. Aber diese Stellt für die 

Unterrichtspraxis kein Problem dar. Es liefert umgekehrt eine große Freiheit, unter 

dem Etikett „Spielen“ vielfältige Experimente zum sinnlichen und ganzheitlichen 

Lernen durchzuführen. 

Scheuerl unterscheidet drei Großbereiche von den Spielen: 

1. Interaktionsspiele als eine an Spannung, Spaß und Erholung 

orientierte spielerische Auseinandersetzung mit den Spielpartnern; 

2. Simulationsspiele als regelgeleitete, absichtsvolle Simulation von 

Konflikten und Entscheidungsprozessen; 
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3. Szenisches Spiel als körperbezogene ästhetische Darstellung einer 

symbolisch vermittelten Wirklichkeit. 

Die drei Oberbegriffe „Interaktion“, „Simulation“ und „Szene“ dürfen nicht so 

interpretieren werden, als ob nur bei den Interaktionspielen Interaktion im Spiele sei 

oder als ob nur in Simulationsspielen simuliert würde. Interaktion, Simulation und 

Inszenierung sind für Spiele jeglicher Art konstitutiv. Unterschiede ergeben sich 

jedoch bei der Frage, welcher Grad der Verregelung jeweils vorliegt, welche Rolle 

Spielvorlagen haben und welche Lern- und Reflexionsanlässe die Spielnormen im 

Unterricht zu geben vermögen: 

Spielen können nach dem Grad ihrer Verregelung klassifiziert werden. Das 

Wort „Verregelung“ ist dabei nicht polemisch gemeint. Denn Verregelung ist nicht 

mit „Konkurrenz“ oder „Wettkampf“ identisch. Es gibt überhaupt keine Spiele ohne 

Spielregeln – nur der Grad, in dem die Spieler vor oder während des Spielens die 

Regeln variieren oder neue Regeln erfinden können, ist unterschiedlich ausgeprägt. 

Viele Lernenden sehnen sich sogar nach möglichst eindeutigen Spielregeln, weil sie 

ihnen das Gefühl der Sicherheit und Berechenbarkeit der Spielverlaufs geben. 

Gerade dann, wenn Lehrer und Lernenden wenige Spielererfahrungen haben, 

werden sie leicht überfordert, wenngleich zu beginn sehr offene und kreativ 

auszugestaltende Spielregeln vereinbart werden. 
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