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The Use of Innovative Technologies in English Language Teaching 

Process of Technical University Students 
 

The educational process of today requires constant improvement, as there is a 

change of priorities and social values: scientific and technological progress is 

increasingly recognized as a means of achieving the level of production that most 

closely meets the needs of the constantly increasing human development of the 

spiritual wealth of the individual. Therefore, the current situation in the training of 

specialists requires a fundamental change in the strategy and tactics of teaching in 

higher education.  

Over the last decade, interest in foreign language learning has increased 

significantly in our country, and the fact is that many faculties where foreign 

language is taught as a specialty and the long-term demand that these specialists use 

are a confirmation of this.  

Nowadays, more and more job advertisements tend to be invited by 

economists, engineers, mechanics, and ecologists with knowledge of one or two 

foreign languages. This is a testament to the growing demand for economic, technical 

and agrarian specialists with a good level of foreign language skills. The current 

situation in training requires a fundamental change in the strategy and tactics of 

higher education. In this regard, the use of active teaching methods is a prerequisite 

for improving the efficiency of the learning process in order to train specialists in 

various specialties. 

Analysis of recent research and publications. Many works of different scholars 

are devoted to the problem of teaching foreign language to students: G. 

Kitaigorodskaya, E. Pasov, O. Leontiev, Lyakhovytsky, J. Berman, I. Bim, E. Shubin, 

etc. The papers of L. Vygotsky, D. Elkonin, A. Leontiev, V. Davydov, V. Efimov, V. 

Komarov, etc., played an important part in the formation and development of active 

teaching methods. The current contradiction between the growing requirements for 

the level of foreign language proficiency by specialists in different specialties and 

their real low level of knowledge, the inability to practically use a foreign language in 

the professional field proves the need to solve problematic issues in teaching foreign 

language students of different specialties and explaining.  

The purpose of the study is to consider the use of innovative technologies in the 

study of English by students of technical universities and thereby prove their 

expediency in teaching foreign languages and high efficiency in the learning process. 
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Main material. The theory and practice of teaching foreign languages in non-

linguistic universities has been going through a difficult period since the early 1990s. 

On the one hand, the prestige of the discipline of «foreign language» is constantly 

growing, and on the other hand, vocational training of foreign languages in 

universities is hampered by a number of serious problems that are constantly being 

dealt with by the department of foreign languages [2, p. 16]. They include: 

- insufficient hours allocated to practical classes and their irrational 

distribution; 

- different level of preparation of foreign language entrants: a) insufficient 

training in the majority of freshmen or its absence (10%); b) the presence of a group 

of students with special training - graduates of specialized schools and classes with 

advanced study of a foreign language; 

- lack of special training manuals for the last group of students and insufficient 

number of modern manuals for all groups; 

- underdevelopment of foreign language teaching problems for students of non-

linguistic higher education institutions in close connection with the profession due to 

lack of cross-curricular coordination between foreign language departments and 

profile departments of higher education institutions; 

- inability of students to use already acquired knowledge, skills and abilities in 

foreign languages, as well as methods of activity for solving practical problems 

[1, p. 110]. 

The latter problem requires serious and careful study, because in the current 

context of learning is not the main purpose of learning. Knowledge, skills and 

competences as a unit of educational output are necessary but not sufficient to be a 

successful specialist in today’s information society. The specialist is not so much 

encyclopedic literacy as the ability to apply generalized knowledge, skills and 

abilities in a foreign language to solve specific situations and problems that arise in 

the real activity of professional communication. 

Expansion of trade and economic relations with foreign countries, a large 

amount of specialized literature on foreign languages, the possibility of obtaining 

professionally meaningful information on the Internet, international exchange of 

students and specialists, obtaining or continuing education in foreign universities, etc. 

requires modern specialist in a competent foreign language for the purposes of 

foreign language professional communication. Teachers in the new environment are 

looking for and apply in practice new methods of solving problems, using computer 

technology in the study of English. 

For the effective learning of English, the most attractive, as we believe, is the 

use of different sites. They help you to solve a variety of didactic tasks: to develop 

reading and reading skills using the materials of the global network; replenish 

vocabulary; to form a rack motivation for learning English; expand the student’s 

outlook, thereby forming his socio-cultural competence [3, p. 117]. The sites offer 

various teaching and teaching materials and allow the student to test their knowledge. 

Distance and time are no longer obstacles: the student has access to information 
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around the clock, can choose what and at what time to study. Personal interest 

contributes to the common goal of the student and the teacher. 

When using the site, all the basic principles of didactics are implemented: 

accessibility, individualization, clarity, awareness and activity. In the study of 

English in modern conditions, the use of Skype is of great importance. 

Communicating online certainly enhances the vocabulary of students and 

arouses a lively interest in phraseology in English. The interest in linguistic facts is 

formed, the ability to see and hear intently, inquiring into the meaning of frequently 

occurring expressions, as well as the desire to use them independently, develops 

[7, p. 111]. 

Skype allows you to send files, keep a notebook, receive news, attend various 

conferences. It should be noted that this program is easy to implement and 

economically viable. 

Students can chat with native speakers or participate in group classes held by 

native speakers. The well-known fact of immersion in the language environment in 

the process of learning a foreign language. But not everyone can afford to stay in the 

country of the language being studied for a long period of time. Skype allows you to 

communicate with native speakers of foreign languages. Students can observe 

gestures, facial expressions, intonation of the interlocutor, as well as observe 

articulatory movements and hear the correct intonation, pay attention to the phrase 

accents in the interlocutor’s speech [4, p. 531]. The great merit of the scap is that the 

communication comes with a native speaker of English who is the first language. 

On the Internet, there are «language exchange» clubs, where you can register 

and communicate with people who speak the language being taught, and instead help 

in learning the Ukrainian language. Also, a good way to find interest-based 

communication is from foreign social networks [6, p. 137]. 

Skype is also a means of replenishing the vocabulary with colloquial 

expressions that have not yet entered the academic vocabulary and are essentially 

neologisms. Interesting and slang expressions from the youth jargon type: He is a 

very-together guy - He is a very nice kid. None of the best vocabulary provides 

knowledge of such phrases and expressions. All these factors point to the positives of 

Skype and transform it is one of the important tools of independent learning of a 

foreign language. It should be agreed that information technologies require mastering 

by teachers of the new philosophy of education and pedagogy. Skype can certainly be 

attributed to such technologies. 

The use of email and blogs is also advisable in the learning process. The latest 

information technologies in education allow to make more active use of the scientific 

and educational potential of leading universities and institutes, to involve the best 

teachers in the creation of distance learning courses, and to widen the audience of 

students. Overseas use of Internet resources in education is already extensive 

experience due to the fact that on the global networks can find the right information. 

The Global Internet offers many useful resources for foreign language teachers. 

These are special foreign language training programs, as well as authentic material 

that the teacher can select on his own and adapt to specific learning tasks. 
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Incorporating network materials into the content of the lesson is one of the main uses 

of the Internet [5, p. 2-4].  

In modern conditions, the use of blogs, i.e. records of the author (or authors) 

arranged in chronological order, is expanded. Typically, listings are categorized and 

assigned keywords. The commenting mechanism provides readers with commentary. 

This mechanism ensures the unprecedented increase in the popularity of blogs, their 

penetration into different spheres of life. 

Of course, using the Internet in learning a foreign language is not an alternative 

to traditional textbooks. The computer has become a technical training tool and can 

complement traditional training. 

Conclusions and prospects for further research. As research shows in the fields 

of use of educational resources for educational purposes and media education, the use 

of new information and telecommunication technologies in the educational process 

allows: 

- to show teaching materials in a foreign language not only in print, but also in 

graphic, sound, animated form, which gives many students a real opportunity to 

master the subject at a higher level; 

- automate the process of assimilation, consolidation and application of educational 

material, taking into account the interactivity of many electronic manuals; 

- to differentiate and individualize learning; 

- significantly increase interest in learning a foreign language, which also determines 

the quality of learning; 

- organize independent educational work; 

- to provide distance learning opportunities to those who need it. 
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Використання хмарних технологій під час навчання іншомовного 

спілкування у закладах вищої освіти  
 

Модернізація освіти спрямована на створення умов для формування 

сучасної різнобічної особистості, комунікативної, толерантної, здатної 

оцінювати та приймати точку зору інших, при цьому аргументовано 

відстоюючи свою позицію. 

Прагнення пізнавати по-своєму, цікавитися природою навколишньої 

дійсності, дізнаватися і розділяти різні точки зору на одні й ті ж речі, на жаль, 

довгий час була небажана в процесі навчання іноземної мови. Потреба пізнання 

часто витіснялася іншою потребою – прагненням до самоствердження будь-

якими засобами, часто приводять до обмеження прав оточуючих. Протягом 

тривалого часу увагу до особистості студента, до його потреб і реалізації умінь 

і навичок в навчальному процесі найчастіше повністю ігнорувалося, що 

негайно позначалося на зниженні мотивації студентів і втрати інтересу до 

іноземної мови в цілому. Одним зі способів докорінно змінити ситуацію є 

впровадження інформаційних технологій в іншомовний навчально-виховний 

процес. 

Останнім часом в освіті в цілому і в іншомовній освіті зокрема знаходять 

все більше застосування інформаційні технології. Однією з різновидів таких 

технологій є хмарні технології (англ. Cloud computing), які, є ще одним 

способом реалізовувати заявлені навички у студентів, розширювати межі 

інформаційно-комунікативної компетенції, а також іншомовних компетенцій. 

Крім того, хмарні технології можуть стати зручним інструментом педагога, 

який прагне організувати педагогічну взаємодію студентів 1. 

Яскравим прикладом хмарних технологій, які можуть бути впроваджені в 

іншомовне навчання, є сервіси, що надаються інтернет-гігантом, компанією 

Google: Google Docs (документи, таблиці, презентації, форми, схеми, малюнки), 

Google Calendar (електронний календар з широкими можливостями 

нагадування про події, інформування групи осіб про майбутні заходи), Google 

Mail (електронна пошта з розширеним інтерфейсом), Google Translate (онлайн-

перекладач на всі мови світу), Google Groups (сервіс, що надає практично 

необмежені можливості спільної работи над створенням, редагуванням і 

публікацією документів), Google Talk (веб-клієнт, що надає можливість живого 

спілкування в мережі Інтернет), Google Labs (інкубатор ідей для нових сервісів) 

тощо 2, 3. 

Очевидними перевагами даного прикладу хмарної технології для 

подальшого впровадження в іншомовний навчально-пізнавальний процес є 

наступні: 
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1) доступність – Google надає всі свої перераховані вище сервіси на 

безкоштовній основі; 

2) інтерактивність – хмарні технології дозволяють створити взаємодію 

між усіма учасниками освітнього процесу; 

3) взаємодоповнюваність – хмарні технології проникають в усі сфери 

навчального процесу і можуть бути використані, як на заняттях з іноземної 

мови, так і під час позааудиторних видів іншомовного навчання, таких як 

керована самостійна робота і контрольно-самостійна робота; 

4) наочність – саме завдяки вище переліченим хмарним сервісам і 

студенти й викладач отримують миттєвий доступ до результатів як спільної, так 

і індивідуальної роботи, наприклад, презентації; 

5) відсутність кордонів – з одного боку хмарні технології для своєї 

функціональності не вимагають постійно працюючих комп’ютерів, мобільних 

пристроїв тощо; з іншого боку спільна робота над проектами, дистанційне 

навчання, постановка і виконання завдань – все це стає можливим навіть, якщо 

суб’єкти іншомовного освітнього процесу знаходяться в різних точках світу, не 

мають спеціального обладнання з встановленим програмним забезпеченням. 

Все, що необхідно для доступу до хмарних технологій, комп’ютер або 

мобільний пристрій і доступ в Інтернет 4. 

Результатами взаємодії суб’єктів педагогічного процесу навчання 

іноземних мов є: здатність організувати спільну діяльність і міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу з використанням хмарних технологій; 

здатність учнів враховувати різні думки й прагнути до координації різних 

позицій. 

Разом з тим, не можна стверджувати, що хмарні технології є 

інноваційними технологіями навчання іноземної мови, проте, вони надають 

додатковий інструмент для суб’єктів процесу навчання, а також привносять 

ефект новизни в сучасні педагогічні технології. 
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Застосування автоматичних навчальних систем у вивченні 

англійської мови 

XXI століття – це час використання персонального комп’ютера, 

мультимедійних технологій та мережі Інтернет. ці тенденції суттєво вплинули 

та змінили наш світ. Освітні технології загалом, та вивчення англійської мови 

зокрема також потрапили під вплив нових інформаційних технологій. 

Мета дослідження – проаналізувати доцільність використання нових 

автоматичних навчальних систем у процесі вивчення англійської мови. 

Інформатизація освіти простежується підходах до способів навчання, що 

ставить за мету вдосконалення загально-дидактичних методик викладання 

іноземної мови. Окрім цього, важливу роль в отриманні, збереженні і переробці 

інформації в сучасних умовах відіграють інформаційно-комунікативні 

технології (ІКТ) [2]. 

Впровадження Інтернет-технологій у процес навчання має ряд переваг. 

Однією з них є вплив інтернет-комунікацій (електронної пошти, чатів, форумів, 

веб конференцій) на формування комунікативної компетенції учнів [1]. 

Використання технологій на уроках допомагає вчителю здійснити особистісно-

орієнований підхід, забезпечуючи урахування індивідуальних і відмінних 

особливостей учнів. Саме тому вчені стверджують, що вивчення англійської 

мови за допомогою комп’ютерів викликає великий інтерес в учнів. 

Ми перебуваємо в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі, 

тому що використовуємо комп’ютери в навчанні. О.В. Павлусенко в своїй праці 

«Сучасні методи викладання англійської в технічних вузах» [3] зазначає, що 

існує напрям, що використовує комп’ютери при навчанні мов. Називається 

напрям CALL (Computer-Assisted Language Learning), який визначається як 

підхід у ході якого комп’ютер відіграє роль допоміжного інструмента для 

представлення та оцінювання матеріалу. І тому, саме через ці технології 

змінюється ефективність, спосіб, швидкість надходження та використання 

необхідної інформації в процесі вивчення іноземних мов. 

Іншим способом вивчення англійської мови є використання методик, які 

здійснюються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм. 

Використання мультимедійних технологій під час навчання є однією з 

особливостей методу навчальних комп’ютерних програм (НКП). Перелік 

засобів, що використовуються впродовж навчання цим методом постійно 

розширюється і оновлюється, наприклад до них відносяться електронні 

посібники, бази знань, навчальні програмні комплекси та ін.. Матеріали для 

навчання за підходом НКП мають різні формати. Це можуть бути розроблені 

для підручників спеціальні програми або ж ще вони називаються як самостійні 

навчально-методичні комплекси. Також програми можуть бути ідивідуально 

розроблені викладачем, куди він перед початком уроку вносить свої власні 
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матеріали. Ключова особливість підходу до вивчення англійської мови таким 

чином ґрунтується в самостійній перевірці знань з окремої теми. Знаходження 

проблемних тем і покращення знань за допомогою запропонованих в уроці 

завдань. У практиці застосування НКП існують проблемно-методичні 

комплекси, які уможливлюють ретельне вивчення системи управління 

усталених форм спілкування іноземних країн, завдяки зберіганню і 

відтворюванню текстів, звуків, відео. 

Висновки. Застосування автоматичних навчальних систем у вивченні 

англійської мови дає змогу вчителю відійти від традиційних методів подачі 

матеріалу на уроках. Використання різноманітних інформаційно-технологічних 

засобів робить процес навчання ефективнішим і цікавішим для сприйняття, 

запам’ятовування та оптимізації мовних структур і граматичних законів. 

Автоматичні системи уможливлюють уникання монотонних занять при 

формуванні мовленнєвих та комунікативних компетенцій учнів. 
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технічних вузах URL : http://intkonf.org/pavlusenko-ov-suchasni-metodi-

vikladannya-angliyskoyi-moviv-tehnichnih-vuzah/ (дата звернення: 09.03.2020) 

  
 

Денисова С.П., викладач кафедри іноземних мов 

Луцький педагогічний коледж,  

Кузьмич О.В., викладач кафедри іноземних мов 

Луцький педагогічний коледж,  

Ніколаєва І.А., викладачкафедри іноземних мов,  

Луцький педагогічний коледж 

 

Інтернет як інтерактивний засіб навчання іноземних мов 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства мережа Інтернет відіграє 

важливу роль в процесі навчання. Це зумовлено високою ефективністю передачі 

інформації різних форм, які можуть успішно використовуватися в якості 

навчально-методичних засобів. У процесі використання Інтернет-ресурсів 

надаються необхідні навчальні посібники, електронні тести, інтерактивні 

системи та інші віртуальні навчальні засоби. Сьогодні Інтернет став 

невід’ємним інтерактивним засобом навчання з величезним інформаційним 

різноманіттям. 

http://intkonf.org/pavlusenko-ov-suchasni-metodi-vikladannya-angliyskoyi-moviv-tehnichnih-vuzah/
http://intkonf.org/pavlusenko-ov-suchasni-metodi-vikladannya-angliyskoyi-moviv-tehnichnih-vuzah/
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Інтернет дає прекрасну можливість викладачеві іноземної мови 

попередньо підібрати ті чи інші автентичні матеріали з різних аспектів 

викладання предмету, необхідну інформацію країнознавчого характеру, а також 

актуальні новини зі ЗМІ. Студенти можуть брати участь в тестуванні, 

вікторинах, конкурсах, відеоконференціях, олімпіадах, що проводяться в 

Мережі. Існують різноманітні освітні ресурси для вивчення іноземних мов, 

використання яких можливе на різних пристроях: від стаціонарних комп’ютерів 

до мобільних телефонів. 

Комп’ютерні навчальні програми мають цілий ряд переваг перед 

традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види 

мовленнєвої діяльності і поєднувати їх в різних комбінаціях; допомагають 

усвідомити мовні явища, формувати лінгвістичні здібності, створювати 

комунікативні ситуації; автоматизувати мовні і мовленнєві дії; а також 

забезпечують реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної 

роботи студента. 

Одним з ефективних засобів контролю знань студентів служать 

електронні тести, які дозволяють удосконалити процес перевірки лексико-

граматичних робіт студентів, економити час, об’єктивно показувати результат, 

сприяти розвитку навичок самооцінки і самоконтролю. При роботі з тестами 

важлива наявність зворотного зв’язку, а саме можливість здійснення корекції 

самим студентом на основі автоматичної діагностики помилок, в залежності від 

типу навчальної комп’ютерної програми.   

Основним завданням навчання іноземним мовам є розвиток всіх видів 

мовленнєвої діяльності, і Інтернет-ресурси сприяють виконанню цього завдання 

в повному обсязі: 

- розширення словникового складу, активного і пасивного вокабуляру за 

допомогою різноманітних мультимедійних проектів;  

- для розвитку навичок читання: інтернет надає широкий спектр 

навчальних текстів, як адаптованих, так і оригінальних, інформативно-

пізнавальної спрямованості, з комунікативним, аналітичним підходом, 

представлених як в гіпертекстовому, так і мультимедійному форматі, підібраних 

з урахуванням специфіки напряму навчання, а також рівня підготовленості 

студентів;  

- для навчання граматичному матеріалу. Наявність різноманітних вправ 

дозволяє активізувати і закріпити матеріал, а також в тестовому режимі 

перевірити знання студентів.  

З впровадженням Інтернет-навчання переглядається і організація заняття: 

збільшується самостійна і творча робота студентів, яка носить пошуковий і 

науково-дослідний характер. Часто використовується проектна форма 

діяльності, яка передбачає самостійну дослідницьку роботу студентів. Інтернет-

матеріали дозволяють ознайомитися, вивчити і проаналізувати особливості 

комунікативного середовища країни, що вивчається, а також вирішити 

безпосередні лінгвістичні завдання: розвиток навичок усного мовлення, 

актуалізацію знань. Важливою особливістю Інтернет-ресурсів є наявність 
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оригінальних мовних матеріалів, наданих на веб-сайтах носіями мови і містять 

різноманітні фразеологізми, прислів’я, неологізми, що демонструють розвиток 

мови в динаміці. 

Інтерактивний характер мережі Інтернет дозволяє викладачеві чи 

студентові швидше і якісніше освоювати певні дидактичні цілі: 

- активізація пізнавального інтересу студентів; 

- ознайомлення з різноманітним за своєю тематикою матеріалом;  

- розширення кругозору;  

- забезпечення практичної спрямованості завдяки можливостям 

спілкування з носіями мови;  

- розвиток практичних навичок міжкультурної комунікації;  

- забезпечення доступності матеріалів для студентів з різним рівнем 

матеріального добробуту. 

Таким чином, Інтернет як інтерактивний засіб навчання є невід’ємним 

фактором у вивченні іноземних мов. Застосування Інтернет-ресурсів дозволяє 

реалізацію всього спектра сучасних інформаційних технологій для вирішення 

освітніх завдань, зокрема, управління процесом навчання, автоматизації 

діяльності по здійсненню контролю навчальної діяльності, створення умов для 

самостійної роботи студентів, для їх самоосвіти, самореалізації. Грамотне 

використання телекомунікаційних технологій в процесі навчання є запорукою 

успішної навчальної діяльності та підвищення ефективності і якості навчання. 
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Можливості використання інтерактивної платформи Mozaik під 

час вивчення філологічних дисциплін у ВНЗ 

 
Організація сучасного освітнього простору постійно трансформується 

відповідно до вимог сьогодення. 

Навчальне середовище закладу освіти науковці все частіше досліджують 

як соціальну систему, у якій взаємодіють суб’єкти, об’єкти, процеси та ідеї. 

Різні ж форми організації навчального процесу (лекція, практикум, тренінг, 

круглий стіл та ін.) вважають одним із типів соціальних систем – 

інтерактивною. Управління такою системою спрямоване на досягнення 

розуміння шляхом раціонального використання людських, матеріальних та 

інших ресурсів із застосуванням науково обґрунтованих форм, принципів, 

функцій і методів [1, с. 72]. Взаємодію між учасниками соціальних систем 

уможливлює наявність соціального об’єкта [8] як чинника зв’язку між ними. 

Наявність такого об’єкта та підбір видів діяльності, що забезпечать усім 

суб’єктам спільний доступ до нього, є умовою ефективного керування 

соціальною системою. 

Ефективним та перспективним підходом до організації освітнього 

середовища є використання хмарних технологій, мобільних додатків, 

соціальних мереж, інтерактивних панелей тощо, які слугують тим соціальним 

об’єктом, який забезпечує педагогічну взаємодію наукової методології 

раціонально-логічного мислення з емоційно-образним представленням і 

сприйняттям інформації та подальшим її розумінням.    

Науковці досить докладно опрацювали проблематику використання ІКТ в 

освітньому середовищі. Наприклад, Ю. Бистрова, М. Козак та ін. [3, 5]  

проаналізували умови й особливості застосування мультимедійних технологій у 

вищій школі. Є. Карпенко, Ю. Короткова, А. Троцко [7, 8] та ін. досліджували 

використання мультимедійних засобів у процесі вивчення іноземних мов. 

Низку праць присвячено сучасним тенденціям застосування ІКТ як об’єкта 

соціальної системи: створення моделі хмарного навчального середовища [2, 6, 

7]; застосування в навчальному процесі засобів платформи Moodle [4, 9] та ін.   

Наукові джерела містять інформацію про специфіку застосування ІКТ, 

їхню класифікацію за цільовим призначенням, використання як засобу 

підвищення ефективності навчального процесу та окремі аспекти застосування 

під час різних типів занять. Попри різнобічну характеристику специфіки 

застосування ІКТ в освітньому просторі, досі не досліджено можливостей 

використання інтерактивної платформи Mozaik як соціального об’єкта взаємодії 

між учасниками навчального процесу, зокрема на заняттях із філологічних 

дисциплін, що й зумовило актуальність нашої студії. 
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Використання нових інформаційних технологій на заняттях у ВНЗ сприяє 

формуванню ІКТ-компетентності майбутніх фахівців, яка сьогодні є одним із 

важливих компонентів професійної культури. Мульмедійні засоби 

забезпечують поєднання двох модусів – мовленнєвого й візуального, 

співвідношення між якими формується відповідно до навчальних, виховних і 

розвивальних цілей. 

Платформа Mozaik як соціальний об’єкт освітнього процесу формує 

інтерактивне навчальне середовище, яке, будучи багатосередовищним, 

підтримує декілька різних стилів навчання – візуально-просторового, слухового 

та кінестетичного. Завдяки цьому студенти одночасно можуть сприймати 

інформацію різних форматів: текстову, графічну, звукову, відео та ін. 

Найбільшими складниками є mozaBook та moozaWeb. Програма mozaBook  

містить різноманітний контент, що може бути представлений багатьма мовами.  

Це підручники та книги у форматі PDF, зображення, 3D-сцени, відео, 

аудіоматеріали, презентації, мапи, за допомогою яких можна створювати цікаві 

заняття з будь-якої дисципліни. Крім того, передбачене збереження створених 

занять у форматі зошита, а також імпорт потрібних матеріалів з мережі 

Інтертнет або з власного комп’ютера.   

 Платформу Moozaik можна використовувати під час занять занять із 

різних філологічних дисциплін, залучаючи при цьому можливості як контенту, 

так і вбудованих додатків. З цією метою використовуємо програму mozaBook. 

Зберігати ж інформацію з метою її подальшого використання на інших 

пристроях можна в хмарному середовищі moozaWeb. 

Насамперед зауважимо, що mozaBook містить значну кількість шкільних 

підручників у форматі PDF, що уможливлює доцільність використання 

програми для створення занять із методики вивчення української мови та 

літератури в школі. Проте це не єдина перевага програми. Крім того, що 

викладач може демонструвати специфіку висвітлення певних тем, типи вправ 

до них у підручниках для різних класів, робити потрібні закладки, доцільним є 

застосування інтерактивних можливостей mozaBook. Наприклад, вбудовані 

додатки передбачають завантаження відео та 3D-сцен із програми, відео з 

youtube.com та фіксацію їх у зошиті у вигляді маленької або великої іконки, яка 

яка за потреби розгортатиметься в окреме вікно. Є можливість фіксувати 

покликання на ресурс із мережі Інтернет. 

Створюючи заняття у форматі зошита, викладач має змогу використати 

різні інструменти програми mozaBook. Наприклад, під час вивчення 

особливостей відмінювання іменників варто наголосити на тих змінах, які 

з’явилися в новій редакції “Українського правопису”, зокрема – паралельні 

відмінкові закінчення. Теоретичний можна доповнити іншою інформацією з 

програми mozaBook.  Зліва маємо покликання на інтернет-джерело – блог 

Олександра Пономарева, який містить відповідь відомого професора-

мовознавця на питання, чому слід писати “радости”, а не “радості”. Справа – 

нотатки, що містять різну інформацію: перша – рядки поезій Лесі Українки та 
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Івана Франка, у яких ужито закінчення -и в родовому відмінку однини 

іменників третьої відміни; друга – узагальнення до теми. 

 

Додатки mozaBook дають змогу відразу після опрацювання теоретичного 

матеріалу перевірити, як студенти запам’ятали його. З цією метою використано 

тести, які активуємо натисканням миші на відповідну іконку. Програма містить 

шаблони для створення різних типів тестів: з однією або кількома правильними 

відповідями, завдання на встановлення відповідності, введення даних, 

виправлення помилок, створення логічних ланцюжків та ін. 

Ми використали тести з вибором кількох правильних відповідей: 

 

Отже, одним із засобів модернізації сучасного освітнього простору є 

використання інтерактивної панелі Мozaik, яка урізноманітнює інструментарій 
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викладача за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих 

презентаційних можливостей. Видовищні інтерактивні елементи та вбудовані 

додатки сприяють ефективному та динамічному викладу навчального 

матеріалу, підвищують мотивацію студентів, активізують їхню пізнавальну 

діяльність. 
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Мобільні технології при вивченні іноземної мови 
 

На сьогоднішній день зміст навчання іноземних мов пов’язується з 

спрямуванням навчальної діяльності на вироблення у здобувачів освіти 

необхідних життєвих компетентностей, що давали б можливість випускникам 

комфортно почуватися в сучасному світовому мультинаціональному просторі. 

Тому іншомовна освіта у ЗВО повинна переорієнтуватися на комунікативно-

діяльнісну. Саме цей аспект змушує вибирати ефективні технології і засоби 

навчання іншомовного спілкування. 

Одним із основних засобів формування комунікативно-діяльнісного 

підходу є інформаційно-комунікативні технології, тому що в наш час вони 

охоплюють всі сфери повсякденного життя. 

Сучасне суспільство неможливо уявити без мобільних пристроїв. З 

кожним днем стає все більше і більше користувачів мобільних пристроїв та 

мобільного Інтернету. Такі зміни цілком природні, оскільки ми всі прагнемо 

зручності та мобільності у всіх сферах життя. Саме тому, мобільні технології 

поступово займають свої позиції і в сфері освіти, що знайшло відображення у 

появі спеціального терміну – мобільне навчання. 

Останнім часом питання мобільного навчання стало предметом 

досліджень багатьох закордонних і вітчизняних науковців. Існує дуже багато 

визначень даного терміну у науково-педагогічній літературі. Один із 

зарубіжних науковців характеризує мобільне навчання як спосіб надання 

освіти, де єдиними або домінуючими технологіями є портативні пристрої. У 

«Рекомендації ЮНЕСКО з політики в області мобільного навчання» 

зазначається, що мобільне навчання має на увазі використання мобільної 

технології як окремо, так і спільно з іншими інформаційними та 

комунікаційними технологіями для організації навчального процесу незалежно 

від місця і часу [3]. Таким чином, мобільне навчання (M – Learning) надає 

можливість вивчати дисципліни, зокрема іноземну мову,  незалежно від місця і 

часу, за допомогою ряду мобільних пристроїв.  

У мобільному навчанні застосовуються мобільні технології, які 

передбачають використання мобільних пристроїв, наприклад, смартфонів, 

планшетів, електронних книг, нетбуків, тощо. Варто зауважити, що 

функціональність сучасних мобільних телефонів дійсно вражає своєю 

широтою: плеєр для аудіо і відеоінформації, фотоапарат, мобільний браузер для 

виходу в Інтернет, комунікатор, диктофон та інше. Суттєвим фактором 

вважається і те, що впровадження такого навчання є практично безкоштовним, 

оскільки власниками інструментів мобільного навчання є самі здобувачі освіти 

[2]. 
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Звичайно ж, «мобільні технології» не обмежуються різновидами 

мобільних пристроїв. Вони поєднують у собі три основні складові 

педагогічного процесу: доступ до засобів навчання, форми реалізації 

навчальної взаємодії та форми подачі навчального матеріалу та завдань. Також, 

можна стверджувати, що ці технології забезпечують високу  інформативну 

ємність матеріалу, сприяють стимулюванню пізнавальної активності здобувачів 

освіти, забезпечують безперервність навчання. Вони також забезпечують 

реалізацію міжпредметних зв’язків. 

Щодо використання таких технологій на заняттях з іноземної мови, то тут 

потрібно виділити їх дидактичні і методичні можливості та функції. Отже, до 

дидактичних можливостей належать: доступність через мобільні пристрої, 

можливість зберігання та передачі інформації різних форматів, розміщення 

коментарів або внесення зміни в контент, можливість використання в якості 

інформаційно-довідкових ресурсів та виконання групових та індивідуальних 

проектів. Серед дидактичних функцій мобільних технологій можна виділити 

наступні: інформатизація навчального процесу, формування інформаційної 

культури здобувачів освіти, організація пошуково-дослідницької роботи, 

розвиток самостійної роботи та пізнавальної діяльності і професійних умінь [1]. 

Застосування мобільних технологій у освітньому процесі має свої 

переваги та недоліки. Серед плюсів можна виокремити наступні: персоналізація 

навчання, миттєвий зворотній зв’язок, швидке оцінювання, навчання в будь-

який час та в будь-якому місці. До недоліків відносяться: недостатнє 

матеріально- технічне забезпечення закладів освіти, проблеми з доступом до 

мережі Інтернет, розміри мобільних пристроїв, обсяг пам’яті на пристроях, 

проблеми пов’язані з рівнем практичних навичок використання мобільних 

технологій викладачем та недостатня розробленість педагогічної теорії щодо 

мобільного навчання іноземної мови, малодосліджений психолого-

педагогічний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) та їх вплив на фізичний і психічний розвиток здобувачів освіти. 

Використання методу мобільного навчання при вивченні іноземної мови 

можна поділити на декілька груп. До першої групи відносяться додаткові 

ресурси до навчально-методичних комплексів з вивчення іноземної мови, що є 

їх частиною, узгоджуються з програмою вивчення іноземної мови і 

виконуються онлайн безпосередньо в аудиторії або за її межами. Наявність 

таких ресурсів передбачена багатьма навчально-методичними комплексами для 

вивчення іноземної мови, що пропонуються сьогодні міжнародними 

видавництвами. Доступ до цих матеріалів надається викладачам і здобувачам 

освіти, що придбали ці комплекси, через реєстрацію спеціального коду з 

підручника на сайті комплексу або видавництва. Надалі, використовуючи 

власний пароль і маючи доступ до мережі інтернет, вони можуть виконувати 

завдання онлайн, а викладачі мають змогу перевірити наявність та якість 

виконаних завдань. 

До другої групи можна віднести використання при вивченні іноземної 

мови мобільних технологій для миттєвої передачі даних – так званих 
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мессенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp тощо). Такі мобільні додатки 

дозволяють створити групу абонентів та «бесіду», в якій можна викладати 

інформацію, що буде доступна усім учасникам групи майже миттєво. 

Наприклад, викладач може викласти фото або файл із завданням, переліком 

необхідної лексики написати завдання, оголошення, вставити посилання на 

необхідну інформацію в Інтернеті тощо. Ще одним із шляхів використання 

мессенджерів є можливість викласти аудіо чи відео фрагмент, а за допомогою 

навушників студенти можуть його послухати чи подивитись, що є 

альтернативою облаштуванню лінгафонних кабінетів.   

Наступна група містить методи використання мобільних пристроїв у 

режимі оффлайн, без необхідності використання Інтернету. Передусім, мається 

на увазі активна експлуатація технічних можливостей саме мобільного 

пристрою для запису, прослуховування чи перегляду інформації, зокрема для 

завдань з аудіювання та говоріння, а також для самостійної роботи і проектної 

діяльності. 

Четверта група – це методи і мобільні технології, пов’язані з 

використанням мережі Інтернет в межах теми, що вивчається. По-перше, це 

діяльність, пов’язана з пошуком, збором і аналізом різного роду інформації в 

мережі, в тому числі автентичного характеру, необхідної для успішного 

виконання завдань. По-друге, це використання різних ресурсів з мережі 

Інтернет та мобільних технологій, що застосовуються для вивчення іноземної 

мови та узгоджуються з програмою вивчення іноземної мови закладу вищої 

освіти. 

До останньої групи методів мобільного навчання, що застосовуються при 

вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти, можна віднести використання 

спеціальних навчальних програм (мобільних додатків), інтернет-сервісів, 

навчальних сайтів, онлайн-словників або енциклопедій тощо за власною 

ініціативою здобувачів освіти, які прагнуть розвитку своїх мовних компетенцій, 

і безпосередньо не стосується програми вивчення іноземної мови у 

навчальному закладі. 

Таким чином, мобільні пристрої пропонують безмежні можливості для 

організації заняття з іноземної мови. Беззаперечним є той факт, що робота зі 

смартфонами та планшетами на занятті дає змогу працювати з автентичними 

матеріалами, спонукає здобувачів освіти до творчості, мобільності, гнучкості в 

мисленні. Завдання, що передбачають використання мобільних пристроїв, 

сприяють розвитку комунікативної, міжкультурної, лінгвокраїнознавчої, 

інформаційної, когнітивної, а також соціальної компетентностей. Проте попри 

все це мобільні пристрої не можуть замінити ані підручника, ані пояснення 

викладача. До того ж у тих, хто навчається не повинно складатися враження, 

що мобільні пристрої стануть єдиним засобом у вивченні іноземної мови й 

зникне потреба працювати з підручником чи звернутися до викладача. 
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Техніки (способи) навчання термінологічної лексики 

студентів немовних вищих закладів освіти 

  
В сучасній методичній науці навчання студентів немовних вищих 

закладів освіти термінологічній лексиці становить актуальну проблему. 

Термінологічна лексика необхідна студентам для читання фахових текстів, для 

одержання інформації, для ведення професійних дискусій і розмов із 

закордонними спеціалістами, для написання рефератів та анотацій, складання 

презентацій. Предметом дослідження статті є визначення особливостей 

термінологічної лексики, способи семантизації її значення в спеціальних 

текстах, вправи для активізації її подальшого вживання в усній та письмовій 

мові. 

Ефективність навчання термінологічної лексики залежить від вибору 

матеріалу на іноземній мові по спеціальності, який включений в процес 

навчання. Такими базовими матеріалами є фахові тексти і тести, які вважаються 

«джерелами для розширення термінологічного словника зі спеціальності», 

предметом читання і обговорення на заняттях, основою для використання в 

розмовних ситуаціях, для аудіювання, тобто, для  цілеспрямованої і 

продуктивної розмовної діяльності студентів. Саме читання спеціальної 

збагачує термінологічний словник студентів, що дає можливість будувати 

непідготовлене висловлювання о спеціальності, вести документацію. 

Викладач іноземної мови в немовному вищому закладі освіти повинен 

сам вирішувати, який текст обрати для читання на занятті. Для навчального 

читання необхідно вибрати такий навчальний текст або текст навчально-

наукового стилю, який насичений відповідною термінологією і який був би 

доступним для обговорення, і є не тільки корисним, але цікавим і зрозумілим 

для студентів. 

Практика доводить, що на початковому етапі вивчення іноземної мови по 

спеціальності студенти з цікавістю опановують термінологію сучасних текстів 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf
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науково-популярного стилю. А студенти старших курсів, які вже знають 

предмет і володіють спеціальною термінологією на рідній мові, самостійно 

опрацьовують терміни з неадаптованих текстів наукового стилю. Такий вид 

ознайомлювального чи пошукового читання студентам потрібен для написання 

рефератів, доповідей, анотацій, для майбутнього професійного зростання, 

поглиблення знань з фаху. Таким чином студент набуває певну знань і навичок, 

а також вчиться самостійно використовувати отриману інформацію в 

повсякденній діяльності.  

Робота по спеціальності починається з введення і фонетичної обробки 

термінів і термінологічних словосполучень окремо і в реченнях шляхом 

виконання умовно-розмовних вправ рецептивного і репродуктивного 

характеру. Такі вправи допомагають зрозуміти правила утворення похідних і 

слів, тонкощі використання загальновживаних лексичних одиниць, які 

набувають термінологічного значення і поступово здогадатись або зрозуміти 

значення того чи іншого терміна або термінологічного словосполучення.   

Для того щоб семантизувати терміни, встановити їх зв’язок з іншими 

термінами, необхідно дати їхнє тлумачення в певному контексті. Отже, термін 

набуває конкретного значення в контексті, а контекст, в сою чергу, допомагає 

здогадатися про відповідне значення терміна, не використовуючи переклад. 

Поза контекстом для термінів характерна багатоаспектність, багатозначність і 

синонімія, що ускладнює студентам семантизацію термінів і в подальшому 

правильно використовувати в мовленні. Наприклад, окремо взятий термін 

«examination» може мати такі значення: дослідження, огляд, встановлення; 

експертиза; екзамен. Ось чому поза контекстом важко зрозуміти значення 

терміна. А використання його в словосполученнях або в певному контексті 

роблять його зрозумілим. Так студентам не складно здогадатись про значення 

термінологічних словосполучень «examination by touch» -- пальпація, 

«examination chair» -- стілець для дослідження. 

Другий спосіб семантизації термінологічної лексики – це спосіб 

утворення похідних термінів. Щоб розкрити значення термінів під час читання 

фахових текстів і розширити термінологічний словник студентів, проводиться 

аналіз словотворчих елементів термінів.  

Для семантизації термінів використовуються і інші способи: 

        1. Пояснення термінів іноземною мовою: hematoma — blood tumor, 

posterior – back of the body, bibe – substance made in liver. 

        2. Підбір термінологічних синонімів: endeavour – effort, to execute - to 

perform, frequently – often, velocity – speed, to reduce – to decrease.   

        3. Підбір  антонімічних термінів: input – output, debit – credit, income 

– expense, poverty – wealth, revenue – disbursements, rapid – slow.  

        4. Порівняння термінів англійського та американського походження: 

check – bill, gas – petrol, truck- lorry, sidewalk – pavement, cell phone – mobile 

phone, store – shop, garbage/trash - rubbish. 

        5. Переклад.  
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Існує чимало способів семантизації термінів, розкриття їх значення під 

час читання спеціальної літератури, які допомагають активізувати їх в усному 

та писемному мовленні.  

Деякі теоретики та практики іноземної мови наполягають на необхідності 

використання рідної мови для семантизації термінів з метою кращого 

запам’ятовування і осмисленого вживання в процесі мовлення. Проте це можна 

використовувати в групах з низьким рівнем мовної підготовки. В інших групах 

це є неприйнятним. В цих групах, зазвичай, студенти читають тексти в поза 

аудиторний час, а на заняттях обговорюються питання, які були висвітлені в 

тексті, коментуються і аналізується прочитане. Таким чином, досягається 

точність і ефективність вживання  термінологічної лексики в усному і 

писемному мовленні.  

На практиці методика обробки і засвоєння термінів відбувається за такою 

схемою: 

- усне введення термінів, їх семантизація, способи утворення похідних, 

приклади вживання на прикладах; 

- виконання вправ за допомогою комп’ютера: заповнення пропусків в 

тексті, підбір визначення терміна з декількох варіантів; закінчити речення;  

визначити зайве слово тощо; 

- моделювання мовних ситуацій з використанням термінів; 

- написання ділових паперів з метою закріплення термінологічної 

лексики на письмі. 

Для того, щоб студенти ефективно засвоювали термінологію, викладачу 

важливо знайти такі форми і методи її подачі і обробки, які зробили б цей 

процес цікавим для студентів. Перш за все – це використання сучасних 

інформаційних технологій, інтерактивних методів і прийомів навчання, які 

сприяли б тому, щоб навчити студентів чітко формулювати і висловлювати 

свою думку, спілкуватися, обговорювати, одержувати і оцінювати інформацію, 

тобто активно вживати термінологічну лексику у всіх видах мовленнєвої 

діяльності.  
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Інноваційне освітнє середовище при вивченні іноземної 

мови у закладах вищої освіти 

 
Неможливо уявити сучасний заклад вищої освіти без комп’ютерної 

техніки, мультимедійних ресурсів, Інтернету. Їх використання сприятиме 

покращенню навчального середовища при вивченні іноземної мови та 

відповідатиме вимогам суспільства. 

 Вагомим аргументом у розвитку обдарованої особистості є пошук 

інноваційних моделей підтримки її розвитку, які сприятимуть формуванню 

найбільш оптимального розвивального середовища. Недостатньо 

запропонувати ідею або розробити новий підхід: важливо реалізувати його у 

навчальному закладі, враховуючи соціальні послуги, методики, технології, 

технічні засоби навчання таким чином, щоб їх використання сприяло розвитку 

обдарованості та розвивального навчального середовища при вивченні 

іноземної мови. 

Для того щоб випускати кваліфікованих інноваційних фахівців, які готові 

до інноваційної діяльності, необхідно створювати у закладах вищої освіти 

інноваційне, розвивальне середовище. Це можливо лише тоді, коли є стійка 

основа у ЗВО: навчально-методичне забезпечення, морально-психологічна 

обстановка, висококваліфіковані викладачі, які знають та вміють створювати, 

впроваджувати та розповсюджувати інновації в професійній діяльності та 

можуть передавати свої знання молодим фахівцям. Щоб освітнє середовище 

володіло розвивальним ефектом, воно має бути здатним забезпечити комплекс 

можливостей для самореалізації усіх суб’єктів освітнього процесу.   

Поняття «середовище» відображає залежність та взаємозв’язок умов, що 

забезпечують розвиток людини, її взаємодію з оточенням. У цьому контексті 

правомірно розуміти під середовищем найближче оточення суб’єкта, у 

взаємодії з яким він формує і виявляє свої кращі якості. Це актуалізує завдання 

створення такого середовища, яке розвивало б особистість індивіда, 

створювало б культуродоцільні умови для його самореалізації, самовираження, 

для пошуку «кращого себе» у процесі визначення власної траєкторії освоєння 

знань. 

С. Литвинова окреслює вимоги до такого навчального середовища, яке 

має:  
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-бути інноваційним, ІКТ-насиченим, підтримувати тенденції і стратегії 

розвитку освіти; 

-бути відкритим для всіх учасників навчально-виховного процесу; 

-відповідати принципам педагогічної доцільності, цілісності, 

індивідуалізації, синергетичності, пізнавальної активності та самостійності; 

-мати чітке виокремлення структурних компонентів; 

-створюватися і використовуватися за потребою, відповідно до мети 

навчання; 

-забезпечувати ефективність навчального процесу; 

-сприяти підтримці активної комунікації всередині навчального 

середовища; 

-забезпечувати навчально-виховну діяльність; 

-зорієнтувати педагогів на розвиток особистості студента; 

-забезпечувати створення персональної траєкторії розвитку як 

особистості студента, так і викладача; забезпечувати мобільність суб’єктів і 

віртуалізацію об’єктів навчання; 

-забезпечувати різноманітність навчальних компонентів; 

-створювати умови для активної співпраці; 

-бути доступним будь-де і будь-коли; 

-підтримувати складну ієрархію [1, с. 28]. 

Отже, важливим у вивченні іноземної мови є навчальне інноваційне  

середовище, яке позитивно підтримувати творчі ідеї, в якому можна 

використовувати засоби ІКТ. Сучасна цивілізація значно розширює й 

ускладнює комунікативне середовище, в якому знаходиться людина. Особа 

повсякчас вступає в безліч контактів: особистих, інформаційних 

(використовуючи можливості Інтернет-технологій: блоги, вікі-проекти, 

форуми). І для того, щоб бути самостійним суб’єктом цих відносин, необхідно 

сформувати самодостатню, розвинену особистість, яка повинна на високому 

рівні володіти іноземною мовою, знати характеристики засобів, способів та 

методів формування, опрацювання, зберігання і передавання інформації; 

особливості їх застосування в освіті; володіти методами розроблення та 

впровадження ІКТ у різні сфери людської життєдіяльності.   

Головними умовами інтенсифікації активних форм та методів навчання є 

врахування інтересів студента та його розвиток, співробітництво студентів між 

собою та з викладачем, використання елементів ігрової діяльності. Це дозволяє 

студентам краще засвоювати матеріал, формувати професійні навички та 

вміння, а також сприяти розвитку творчих, комунікативних, організаційних 

якостей, а саме: мозковий штурм (brainstorming), коучинг (coaching), кейс-

метод, або кейс-стаді,  мультимедіа, WebQuest та інші. Невід’ємною складовою 

є комбіновані заняття з носіями мови, які сприяють кращому закріпленню 

набутих знань та вмінь студентів.   

Саме таких підхід допомагає майбутнім фахівцям відповідально 

ставитися до процесу отримання знань та набуття досвіду, творчо 

використовувати ці знання, досвід, навички та вміння для створення власної 
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особистості. Ідучи таким шляхом, студент набуває самостійного творчого 

мислення, наявність якого сприяє кращому засвоєнню іноземної мови. 

На нашу думку, впровадження інноваційних форм та методів навчання у 

інноваційному освітньому середовищі сприятиме глибшому та ефективнішому 

закріпленні іншомовного матеріалу та активізуватиме   саморозвиток кожного 

учасника навчального процесу. 
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Особливості інтеграції інформаційних технологій в процесі 

навчання іноземній мові 
 

У статті розглядаються особливості інтеграції інформаційних технологій 

в навчальний процес, а саме при вивченні іноземної мови.  

Із переміщенням головної уваги на розвиток у студентів комунікативної 

компетенції, здатності до міжкультурної комунікації і до використання мови як 

засобу цієї комунікації, викладачі іноземної мови постійно шукають кращі 

способи отримання доступу до автентичних матеріалів і діляться досвідом, 

який покращить знання їх студентів. Активний та ефективний розвиток 

комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення ситуацій 

практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та 

взаємодії. Так як Інтернет надав спілкуванню світових масштабів, природнім 

став той факт, що він повинен відігравати головну роль в аудиторіях іноземної 

мови. Саме тому, на сьогодні, назріла одна з найголовніших потреб в системи 

освіти – це інтеграція інформаційних технологій в навчальний процес. 

На сьогодні виділяють дві групи мультимедійних технологій, які можуть 

активно використовуватись в процесі навчання іноземній мові:  

-засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools); 

-засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication tools).  

Засоби синхронної комунікації – це Інтернет засоби, які надають 

можливість спілкуватись в режимі реального часу (чат, відео чат і аудіо чат), 
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прикладами яких можуть бути Skype, Yahoo Messenger, Internet Relay Chat (IRC 

– Інтернет посиденьки), ICQ та Instant Messenger. 

Користувачі даних синхронних засобів комунікації мають ряд 

можливостей: 

встановлення миттєвого голосового зв’язку із абонентом 

(місцезнаходження значення не має); 

спілкування шляхом письмового чату; 

створення списку друзів і подальше спілкування із ними в 

індивідуальному режимі; 

організація конференцій – аудіо-конференцій, або за наявності веб-

камери, відео-конференцій (Skype, Yahoo Messenger, CUSeeMe та MS 

NetMeeting). 

Хоча дані засоби Інтернет комунікації в Україні з’явились нещодавно, в 

світовій практиці навчання іноземної мови вже накопичено певний досвід їх 

використання в навчальному процесі. Дафна Гонзалес, професор університету 

Саймона Болівара в Каракасі, Венесуела, виокремлює 5 видів педагогічного 

чату: 

 чат на вільну тему (free topic chat); основне завдання – це практика 

говоріння, аудіювання та письма мовою, яка вивчається; 

 чат, спрямований на вирішення певної навчального завдання 

(collaborative task-oriented chat); 

 чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation 

chat); 

 чат, спрямований на відпрацювання певного матеріалу або дії 

(practice chat), наприклад, чат-інтерв’ю; 

 оцінювальний чат (evaluation chat), спрямований на контроль і оцінку 

ступеня засвоєння того чи іншого матеріалу. 

Засоби асинхронної комунікації – це Інтернет засоби, які дозволяють 

обмінюватися інформацією із певною часовою затримкою (форуми, електронна 

та відео пошта, сайти, блоги, віки і т.п.). 

Ерон Кемпбелл виділяє 3 типи блогів, які можуть використовуватись у 

навчанні мовних дисциплін: 

 The tutor blog: підтримується викладачем, наприклад 

http://juliayats.blogspot.com/; 

 The class blog: підтримується спільними зусиллями викладача та 

студентів; 

 The learner blog: підтримується студентами особисто. 

Шляхом використання таких мультимедійних засобів комунікації як 

Chinswing (http://www.chinswing.com), Gabmail (http://www.freegabmail.com) і 

Vaestro (http://www.vaestro.com) можна організовувати форуми на англійській 

мові для студентів як нашої країни так і інших країн із студентами англомовних 

країн. 

Інтеграція ресурсів мережі Інтернет в навчальний процес надає змогу 

більш ефективно вирішувати цілу низку дидактичних завдань: 

http://juliayats.blogspot.com/
http://www.chinswing.com/
http://www.freegabmail.com/
http://www.vaestro.com/
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 формувати і вдосконалювати навички читання, шляхом 

безпосереднього використання матеріалів мережі різного рівня складності; 

 вдосконалювати навички аудіювання на основі автентичних звукових 

текстів мережі Інтернет; 

 вдосконалювати навички писемного мовлення а також навички 

говоріння; 

 збільшувати словниковий запас, як активний так і пасивний, 

лексикою сучасної англійської мови; 

 знайомити студентів із такими мовними реаліями як мовний етикет, 

особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості 

культури, традицій країни, мова якої вивчається; 

 формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності студентів на 

уроці на основі систематичного використання автентичних матеріалів і 

застосування принципу зв’язку із життям. 

Інтернет технології покликані сприяти розвитку індивідуальних освітніх 

здібностей студентів: в більшій мірі адаптувати зміст навчального матеріалу 

згідно індивідуальних особливостей, рівню знань та вмінь студентів. 
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Кузнєцова Н.Ю., викладач  

гуманітарних дисциплін, 

 Хмельницький політехнічний коледж  

Національного університету «Львівська Політехніка» 

 

Реалізація комунікативного підходу у навчанні іноземної мови 

через використання інформаційно-комунікаційних та інтернет-

технологій в парадигмі їхнього розвитку 

 
Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність закономірностей, 

шляхів і засобів обробки, зберігання, розповсюдження і використання 

інформації за допомогою комп’ютера [4] 

Інтернет-технології – сукупність форм, методів, способів, прийомів в 

навчанні іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів і соціальних 

сервісів. [4] 

Використання зазначених технологій вносить зміни в існуючі принципи 

навчання. 

Так, принцип наочності стає принципом гіпермедійної наочності, так як 

мультимедійні технології дозволяють презентувати іншомовний матеріал в 

супроводі анімації, відеокліпів, динамічних таблиць тощо.  

Комп’ютери забезпечують максимальну індивідуалізацію та 

диференціацію процесу навчання, адже студенти мають можливість обрати 

місце і час виконання завдань, темп роботи, складність завдань, послідовність 

виконання, допоміжні засоби навчання (електронні словники, енциклопедії 

тощо). 

Завдяки активному розвитку інтернет-технологій, принцип активності у 

навчанні трансформувався в принцип інтерактивності. 

Так, технології Web 1.0 (1990-1999р.) дозволяли забезпечувати лише 

презентацію автентичного матеріалу на іноземній мові. «Інтернет для читання» 

[4] характеризувався тим, що модератори створювали і редагували статичні 

сторінки з текстовою, гіпертекстовою та мультимедійною інформацією, а 

активність користувачів обмежувалась пошуком по гіперпосиланням та 

читанням інформацією, що була розміщена на сайті. 

Технології Web 2.0 (з 1999р по теперішній час) надали можливість 

залучити студентів в діалоговий режим письмового іншомовного спілкування, 

забезпечили безпосередній зворотній зв’язок, оперативний обмін інформацією 

між студентом та викладачем с використанням поштових програм, вікі-сервісів, 

навчальних блогів, соціальних мереж тощо. Для «Інтерактивного Інтернету»[4] 

характерним є те, що будь-який користувач може створити та редагувати 

динамічні сторінки. Інформація, розміщена на сайті, може бути прочитана, 

виправлена, оновлена та оцінена користувачем. 

З появою технологій 3G та 4G та Wi-Fi розпочалася ера «Мобільного 

Інтернету»[4], з’явилися можливості цілодобового доступу користувачів 

планшетів і смартфонів до інтернет-ресурсів, що повністю змінило взаємодію 
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студентів, адже дозволило їм стати безпосередніми учасниками створення веб-

сторінок, сторінок, які взаємодіють з користувачем, реагують на його поведінку 

і дії в мережі. Комп’ютери почали «спілкуватися» між собою з метою 

обслуговування користувача і надання йому необхідної інформації. З’явилися 

«розумні» будинки, побутові прилади, які керуються за допомогою смартфонів. 

Серед сучасних електронних засобів навчання виділяються : 

-Інформаційно-довідникові програмні засоби (онлайн-енциклопедії – 

наприклад, Britannica, словники – Lingvo тощо) 

-Інформаційно-пошукові програмні засоби (мультимедійні портали, що 

містять тексти, аудіозаписи, метод.розробки, які використовуються при 

навчанні іноземної мови – www.teachingenglish.org.uk та інші) 

-Демонстраційні програмні засоби (комп’ютерні програми PowerPoint, 

Prezi, пакет CorelDraw тощо) 

-Навчальні програмні засоби (мультимедійні навчальні курси та 

електронні підручники) 

-Програмні тренажери (напр., Oxford Living Grammar, Oxford Advanced 

Learner`s Dictionary та інші) 

-Методичні програмні комплекси та інтернет-платформи для створення 

гіпермедійних навчальних курсів викладачами (Moodle та інші) 

-Програмні засоби контролю (тестові середовища) 

Існує три моделі використання інформаційно-комунікаційних технологій 

в навчальному середовищі:   

1. ІКТ застосовуються на заняттях по мірі необхідності 

(використовуються на тому чи іншому етапі заняття для досягнення конкретних 

цілей). Модель може бути реалізована  в кабінеті з одним комп’ютером, в 

комп’ютерному класі або за допомогою інтерактивних дошок та інтерактивних 

приставок. 

2. Викладач комбінує самостійну роботу студентів та аудиторну роботу 

без використання комп’ютерів – наприклад, студенти виконують комунікативні 

завдання вдома в блозі, чаті, на сторінці групи в соціальній мережі чи вікі-

сервісі) 

3. Комп’ютерні програми та інтернет-ресурси використовуються для 

дистанційного навчання іноземним мовам. В основі цієї моделі лежить 

самостійна робота студентів, яка регулюється та контролюється заздалегідь 

встановленими проблемними задачами. Прикладом таких засобів можуть 

виступати різноманітні веб-квести. 

Обираючи ту чи іншу модель використання ІКТ в навчанні іноземної 

мови, викладач повинен пам’ятати про те, що вони є не самоціллю, а засобом 

активізації мовленнєвої діяльності студентів та залучення їх до змістовного 

іншомовного спілкування. 
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Купчинська О.В., вчитель  

англійської мови вищої категорії 

ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 – природничий ліцей 

 

Європейське мовне портфоліо як інноваційна технологія у 

вивченні іноземних мов 

 
Європейське мовне портфоліо має ціль розвивати учнівські вміння 

критично мислити, самостійно вчитися та спілкуватись іноземними мовами і 

демонструвати їх в тих умовах, де учні будуть працювати або продовжувати 

навчання. Серед інноваційних технологій оцінювання, що запроваджуються 

тепер в Україні, є метод мовного портфоліо.    

В умовах об’єднаної Європи та процесів глобалізації світу, проєкт 

Європейського мовного портфоліо є обґрунтованим для подальшої навчальної і 

професійної перспективи наших українських учнів – громадян Європи. 

Важливість дотримання міжнародних стандартів зростає особливо на етапі 

післяшкільної освіти. Саме для дорослої аудиторії Радою Європи прийнято 

єдиний стандарт Мовного Паспорту, який береться до уваги у вирішенні 

проблем подальшої освіти чи працевлаштування в країнах Європи. Тому для 

майбутньої перспективи наших учнів проєкт Європейського мовного портфоліо 

важливо впроваджувати в українську практику починаючи зі школи вже 

сьогодні. 

Цей проєкт має добру перспективу з точки зору користі, яку може 

принести в українську освітню практику і суттєво вплинути на ефективність 

впровадження компетентнісного підходу при вивченні іноземних мов. Мета 

впровадження Європейського мовного портфоліо, як одного з дієвих 

інструментів гуманістичного навчання іноземних мов, корелюється з 

основними завданнями української загальноосвітньої школи, яка покликана 

здійснити прорив до якісно нової освіти, що вимагає пріоритетної уваги до 

навчального змісту і методик, які формують уміння самостійно вчитися, 

критично мислити, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у 

різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і 

професійного вибору. 
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На фоні зміни системи оцінювання навчальних досягнень учнів на основі 

надійних діагностичних методик та багатобальної шкали оцінок, яка має місце 

в рамках реформи cередньої освіти України, зростає важливість розвитку 

самооцінної діяльності учня, а саме – визначення власних цілей у навчанні, 

застосування своїх індивідуальних стратегій у їх досягненні, розробку 

особистого навчального плану. Такий підхід сприятиме розвитку учнівської 

автономії в старших класах, появі нових мотивів навчання, самоорганізації і 

самореалізації особистості. Саме розвитку цих вмінь і навичок учня послужить 

використання Європейського мовного портфоліо (далі – ЄМП) в іншомовній 

практиці навчання. Доказом цього вважаємо розгляд зарубіжного досвіду 

використання ЄМП та окреслення шляхів впровадження цього проєкту в 

Україні. 

Крім того, Європейське мовне портфоліо – це пряме впровадження 

європейських мовних стандартів, а саме: практика постановки іншомовних 

навчальних цілей та оцінювання рівня володіння мовою за допомогою 

дескрипторів, розроблених Радою Європи відповідно до Загальноєвропейської 

рівневої шкали. 

Наведемо опис лінгвістичного сценарію, який очікується від дорослого 

європейця, котрий здобув середню освіту:  

 «державна» мова, якою говорять і пишуть відповідно до стандартних 

норм країни, прийнятих в освітню систему; 

 розмаїття першої мови, якою розмовляють відповідно до норм регіону 

і/чи покоління, до якого він/вона належить; 

 регіональна мова чи мова меншин, якою він/вона розмовляє і/чи пише, 

поряд із державною мовою; 

 одна чи більше іноземних мов, які розуміють, але не обов’язково якими 

розмовляють, тобто володіють на базовому рівні внаслідок отриманої освіти чи 

досвіду (в т.ч. за допомогою засобів масової інформації і/чи туризму); 

 інша іноземна мова, яку опановано на більш високому рівні з уміннями 

говорити і писати. 

Звідси огляд мовної освітньої політики і шляхів, якими належить 

забезпечувати розвиток плюрилінгвізму – основного принципу мовної політики 

Ради Європи – має здійснюватися на основі розгляду двох фундаментальних 

напрямків мовної освіти: 

 вивчення мов; 

 розвиток плюрилінгвальної свідомості. 

Це означає, що плюрилінгвальна освіта включає як вивчення мов, так і 

освітній розвиток плюролінгвістичної свідомості. 

З точки зору вивчення мов у країнах Європи особливо виділяється ряд 

інструментів, за допомогою яких можна планувати і впроваджувати 

вищезгадану політику. Ці інструменти є наступними: 

 серія рівнів з описаними дескрипторами для вивчення окремих мов; 

 Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти (Common European 

Framework of Reference for Languages): навчання, оцінювання, що встановлює 
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спільний підхід до опису рівнів досягнення у вивченні мови і спільну 

термінологію для опису процесів і засобів мовного навчання; 

 Європейське мовне портфоліо як особистий документ, в якому учень 

може записувати свої лінгвістичний, міжкультурний досвід і досягнення, а 

також  розвивати навчальну автономію шляхом планування та  контролю  свого 

мовного навчання. 

Вищеперелічені інструменти є адаптованими і впровадженими в багатьох 

європейських країнах. Вони створили спільну освітянську культуру навчання 

мови в середовищі викладачів іноземних мов. В руслі цієї роботи розвивалось  

поняття плюрилінгвізму, котре імпліцитно стало притаманне практиці навчання 

іноземних мов та загальній освітянській культурі.  

ЄМП можна використовувати для підтримки розвитку рефлексивного 

підходу до комунікативного навчання мов.  

Введення Європейського Мовного Портфоліо в процес вивчення 

іноземних мов в українській школі сприяє оволодінню учнем прийомами 

самостійної роботи з мовою, стратегіями вивчення, ефективному і 

раціональному розв’язанню поставлених навчальних завдань і, таким чином, 

формуванню в нього навичок самоосвіти. 
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Використання web-ресурсів як новітнього засобу 

стимулювання навчальної діяльності при вивченні іноземних 

мов у педагогічній діяльності 
 

В наш час, на порозі нового тисячоліття, людство має у своєму арсеналі 

світових досягнень чудо століття – комп’ютер. Мабуть, немає жодної сфери 

людської діяльності, де б не використовувалися комп’ютерні технології. Не 
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залишилася поза увагою й освіта. Глобальне розширення інформаційного 

потенціалу призвело до реорганізації освіти в таких напрямках як забезпечення 

нового рівня якості підготовки спеціалістів, формування гнучкої системи 

підготовки робітничих кадрів з швидким пристосуванням до змінних умов 

професійної діяльності. І одним із завдань системи освіти в наш час є навчити 

людину існувати в умовах інформаційного середовища та створити передумови 

для безперервної самоосвіти.  

Сьогодні, в часи компютерно-обізнаного суспільства, Інтернет має 

величезні інформаційні можливості, а також вражаючі послуги. Він створює 

унікальні можливості для тих, хто вивчає іноземні мови: вступати в діалог з 

носіями мови, сприймати і розуміти їхню мову на слух, користування 

автентичними текстами [2]. Використовуючи інформаційні ресурси мережі 

інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, ефективніше вирішувати 

цілий ряд дидактичних завдань на занятті: 

- формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи 

матеріали мережі різного ступеня складності; 

- вдосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових 

текстів мережі; 

-удосконалювати вміння діалогічного і монологічного мовлення на основі 

проблемного обговорення представлених викладачем або кимось із студентів 

матеріалів мережі; 

- поповнювати свій словниковий запас, як пасивний, так і активний, 

лексикою сучасної іноземної мови, що відбиває певний етап розвитку культури 

народу, політичного і соціального устрою суспільства; 

-знайомитися з культурою, що включає в себе мовний етикет, особливості 

мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, риси культури, традицій 

країни мови, що вивчається. 

Найпростішим використанням Інтернету вважається використання його 

як джерела додаткових матеріалів як для викладача так і для студента. Це 

величезна довідково-інформаційна система, яка може бути використана для 

вивчення мови [4]. Найбільш повно можливості інтернету розкриваються під 

час використання його безпосередньо під час навчального процесу. Є ряд 

сайтів, які є корисними для викладача іноземної мови і які можуть бути 

використані на занятті, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. 

Інформаційні сайти використовують для підбору цікавих текстових документів, 

творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різновиди робіт, вони 

розроблені з урахуванням рівня знань студентів. Робота саме з такими сайтами 

є корисною і водночас цікавою у вивченні мови. Крім того, є група 

вузькоспеціальних навчальних сайтів, що призначені для навчання чотирьох 

видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, письма, говоріння та читання), 

вивчення лексики, граматики, фонетики тощо. У роботі з навчальними сайтами 

обирається той рівень складності, що відповідає рівню підготовки студентів. 

Варто зазначити, що організація ефективного навчання за допомогою 

навчальних сайтів залежить від наступного: 
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-чіткого формулювання завдань; 

-конкретних вказівок щодо їх виконання; 

-добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції 

студентів; 

-вмілого використання часу і простору [3]. 

З метою вивчення іноземних мов під час web-навчання може 

використовуватись як вільне спілкування в мережі, так і спеціально 

організоване спілкування в режимі електронної пошти, електронної 

конференції чи дошки об’яв. Адже це створює унікальну автентичну ситуацію 

діалогічного мовлення. Світова комп’ютерна мережа, котра зв’язує між собою 

мільйони комп’ютерів – Інтернет – представляє необмежені можливості 

використання практичного курсу у різноманітних галузях людської діяльності. 

Комп’ютерні технології підвищують ступінь індивідуалізації навчання, 

дозволяють студентам працювати в потрібному для них режимі. 

Використовуючи різноманітні Web-ресурси, викладач має можливість постійно 

оновлювати навчальний матеріал, формувати обсяг та складність інформації, 

яку потрібно подати відповідно до поставленої мети та рівня підготовки 

студенів, а також ознайомлювати слухачів з інформацією країнознавчого 

характеру [1]. Головною психологічною суттю корисності Інтернету є 

спілкування, адже він дає унікальні можливості для обміну інформацією 

«справжньою живою мовою» для носіїв цієї мови, а не тих, для кого ця мова все 

ж є нерідною.  

Використання Інтернет-ресурсів дозволяє студентам ознайомитися з 

новішими  правилами написання наукових досліджень, наукових конференцій, 

статей, рефератів. Інформаційні Інтернет-ресурси як web-сайти газет та 

журналів, телеканалів, офіційні портали урядів, президентських адміністрацій, 

міністерств не є навчальним матеріалом, але можливість працювати online з 

автентичними джерелами інформації та є важливим мотиваційним фактором 

для студентів і впливає, безперечно, на ефективність процесу набуття знань і 

вмінь, як мовних, так і соціокультурних [5]. Залучення Інтернету в освітню 

сферу дозволяє застосовувати інформацію, що постійно оновлюється та 

спілкуватися викладачам між собою. Важливо, що навчання з допомогою 

мережі – це творчий процес, який дозволяє розвивати і розробляти нові 

прийоми навчання. Його використання стимулює студентів до подальшого 

самостійного вивчення мови. Адже в процесі активного використання 

іншомовних електронних ресурсів студент здобуває навички коректної 

поведінки в типових ситуаціях та уявлення про основні елементи іноземної 

культури, відчуває справжнє занурення у живу мову, отримує можливість для 

розвитку мовленнєвих навичок. Повноцінна підготовка майбутніх спеціалістів 

не буде вдалою без використання інтернет-технологій, адже випускник має 

добре вміти використовувати можливості світової мережі у своїй професійній 

діяльності. 

Таким чином, сутність мови та комунікативна феноменологія оволодіння 

іноземною мовою роблять плідним використання інформаційно-
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комунікаційних технологій [1]. Залучення в учбовий процес web-ресурсів 

зовсім не виключає традиційні методи навчання, а гармонійно з ними 

поєднується. Застосування нових інформаційних технологій дає можливість не 

тільки підвищити ефективність навчання, але й сприяти подальшому 

самостійному вивченню іноземних мов студентами. 
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Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні 

іноземної мови молодших школярів 
 

У наш час в час гостро постало питання вивчення іноземних мов у школі, 

а саме в молодших класах. Адже у молодшому шкільному віці закладаються 

ґрунтовні основи її вивчення. Саме у молодшій школі вчитель може зацікавити 

й мотивувати учня, що необхідно для подальшого оволодіння мовою у старших 

класах. Актуальним в наш час є дослідження ефективних інноваційних підходів 

та технологій до навчання іноземних мов молодших школярів [1].  

Головна мета навчання молодших школярів іноземної мови полягає у 

формуванні в них іншомовно-комунікативної компетенції [5]. 

Важливим напрямком у досягненні цієї мети є орієнтування на інтереси 

та потреби учнів, і тому в центрі уваги повинен знаходитись саме учень та його 

особистісний розвиток. У даному контексті, останніми роками гостро постало 

питання впровадження новітніх методів та технологій в процесі навчання 

іноземних мов. Звісно йдеться не лише про нові технічні засоби, які є 

допоміжними для використання певних методів, але й саме нові підходи до 
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навчання. Основним завданням вчителя є створення умов для вивчення 

іноземних мов, які були б комфортними та прийнятними, саме це допоможе 

вселити учням впевненість та привернути їхню увагу до навчального предмету 

«іноземна мова» [1]. 

Згідно основних аспектів концепції Нової української школи та нового 

Закону про освіту учитель має право та змогу вільно вибирати будь-який 

ефективний та раціональний, на його думку, метод, прийом і технологію 

навчання. 

Педагогічні технології – це складна система засобів і методик, об’єднаних 

пріоритетними загальноосвітніми цілями, концептуально взаємопов’язаними 

між собою завданнями і змістом, формами й методами організації навчально-

виховного процесу, де кожна позиція накладає відбиток на всі інші, що і 

створює в результаті певну сукупність умов для розвитку учнів [4]. 

Трансформація терміну від «технології в навчанні» до «технології 

освіти», а потім до «педагогічної технології» відповідає зміні його зміст. На 

зміну окремим активним формам і методам навчання, які роблять навчальний 

процес розірваним на частини, приходять цілісні педагогічні технології взагалі і 

технології навчання зокрема [9].  

Під педагогічними інноваційними технологіями розуміється якісно нова 

сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка 

приносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу [2]. 

Метою використання сучасних інноваційних педагогічних технологій на 

уроках іноземної мови є розвиток мовленнєвої культури, творчих здібностей, 

критичного мислення, формування стійкої мотивації до вивчення англійської 

мови, формування практичних умінь та навичок в усіх видах мовленнєвої 

діяльності, формування мовленнєвої компетенції. 

Найголовнішими ознаками сучасних навчальних технологій є їх 

особистісно-орієнтована спрямованість, багато варіативність способів 

досягнення результату, вміння організовувати навчання одночасно на різних 

рівнях складності [3].  

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу[8].  

На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: Ігрові 

технології, метод розповідання історій, Навчання через прямий досвід, Метод 

фоніксів, метод проектів. Для набуття первинного іншомовного 

комунікативного досвіду варто застосовувати різноманітні ігрові завдання: 

ситуативні, змагальні, ритмомузичні та художні, усвідомлюючи їхній потенціал 

в іншомовному навчанні [5]. 

Основна функція гри полягає в тому, що вона є засобом навчання, 

розвитку і виховання. Це така організація навчального процесу, під час якої 

навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове 

моделювання явищ, «проживання ситуацій»). Гра сприяє високому ступеню 

мотивації учнів до говоріння й залучення їх у природно-мовну ситуацію, 
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якісному граматичному оформленню мовного висловлення, зняттю 

тривожності, позитивному емоційному фону на уроці, кращому 

запам’ятовуванню граматичних структур й розвитку здатності творчої уяви. 

Гра враховує інтереси того, хто говорить й умови комунікативної ситуації, 

таким чином, у процесі гри відбувається відпрацьовування учнями різних 

мовних кліше, що у свою чергу, веде до комунікації. На уроках слід 

використовувати різні типи ігор: мовознавчі, умовно-комунікативні, ігри 

індивідуального та колективного спрямування, рольові ігри [7]. 

Згідно концепції Нової української школи для ефективного іншомовного 

навчання учнів і для розвитку різноманітних здібностей дитини засобами 

іноземної мови слід враховувати потреби учнів з різними стилями сприйняття: 

аудіалів, візуалів та кінестетиків. Тому вчителю рекомендується 

використовувати різноманітні навчальні стратегії та стилі навчання, що 

допоможуть кожному учневі усвідомити свій потенціал і проявити себе. 

Психолінгвісти стверджують, що на рецептивному етапі вивчення ІМ 

«успішність оволодіння іноземною мовою значною мірою залежить від обсягу і 

якості матеріалу, що пропонується учням для сприйняття на слух» [6]. 

Використання сюжетних історій або коміксів з урахуванням вікових 

можливостей учнів забезпечує їх достатнім рецептивним досвідом іншомовного 

спілкування. Метод розповідання історій (Storytelling) надає можливість для 

«занурення» дітей в іншомовну атмосферу, для ознайомлення зі світом. Робота 

над історіями в початковій школі виробляє звичку до прослуховування, а потім 

і до читання і, таким чином, закладає основу для занять на подальших етапах 

вивчення іноземної мови. Навчання через прямий досвід (Total physical 

response) є адекватним підходом для іншомовного навчання шестиліток, адже 

діти в цьому віці не розуміють абстракції. Цей підхід передбачає, що дитина 

має фактично зробити або зобразити за допомогою пантоміми те, що вона 

говорить або чує [5].  

Формування компетенції в читанні є одним з основних завдань 

початкової школи, оскільки набуті знання, навички та вміння у цьому виді 

іншомовної мовленнєвої діяльності є необхідною передумовою успішного 

навчання іноземної мови взагалі та сприяють загальному, зокрема психічному, 

розвитку учня, що здійснюється в процесі тривалого та цілеспрямованого 

навчання іноземної мови. Перед тим, як розпочати читання і письмо, потрібно 

створити необхідну базу: навчити дитину артикулювати і розпізнавати звуки. 

Метод фоніксів, який навчає «прочитувати» літери, іншими словами – 

вимовляти найхарактерніший для тої чи іншої літери звук, який вона продукує 

[11, с. 3; 11, с. 24]. 

Однією з технологій, що забезпечує особовоорієнтоване навчання, є 

метод проектів як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, 

самостійності. Проекти можуть підрозділятися на монопроекти, колективні, 

усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти. Робота над проектом – це 

багаторівневий підхід до вивчення англійської мови, що охоплює читання, 
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аудіювання, говоріння і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного 

самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу [8].  

Однак які б технології та методи не застосовувалися, важливо, як 

зазначають науковці, для підвищення ефективності навчання створити такі 

психолого-педагогічні умови, коли учень може зайняти активну особистісну 

позицію та повною мірою проявити себе як суб’єкт навчальної діяльності. 
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Комунікативні особливості Твіттер-дискурсу 
 

У наш час із розвитком новітніх технологій сформувалося нове 

середовище міжособистісної комунікації, що визначає сучасний тип дискурсу – 

мас-медійний дискурс соціальних мереж, блогів тощо. Дискурс розвивається в 

рамках конкретної ситуації, а аналіз дискурсу дає розуміння про взаємодію 

людей, що спрямована на досягнення певних цілей, при цьому комуніканти 

інтерпретують мовлення і дії один одного. Дискурсивний аналіз враховує 

екстралінгвістичні фактори і це розширює межі інтерпретації. 

Електронна комунікація (спілкування комунікантів у віртуальному 

просторі) дає можливість отримати необхідну інформацію онлайн, також вона є 

потужним ривком у переході на новий рівень спілкування. Таким чином, Твіттер 

є сучасним типом мас-медійного дискурсу в мережі Інтернет. Цей соціальний 

сервіс мікроблогінгу, по суті, в чомусь нагадує соціальну мережу, блог і чат в 

одному. Стислість, зручність, оперативність, широке коло читачів – все це 

робить Твіттер найпопулярнішим сервісом ведення блогів. 

Мікроблог – це постійно оновлюваний онлайн-щоденник у скороченому 

вигляді, що містить інформацію про життя автора, його інтереси, 

спостереження тощо. Комунікативною метою мікроблогів є обмін думками в 

режимі «тут і зараз”, обговорення будь-якої проблеми, залучення до полілогу 

нових комунікантів, оперативність отримання нової інформації, спілкування з 

відомими людьми, автокомунікація та саморефлексія [1, с. 132]. Також варто 

звернути увагу на те, що основною вимогою до ведення мікроблогів є 

інформативність, постійне оновлення змісту та дотримання жорсткої 

регламентації довжини повідомлення.  

Користувачі Твіттеру можуть об’єднувати групу повідомлень за темою 

або типом із використанням хэштегів. Окрім того, латинська буква «d» перед 

ім’ям користувача дає змогу відправляти повідомлення в режимі особистого 

листування, приватно. Знак «@» (французькою: croisillon ou carré) перед ім’ям 

користувача використовується для згадки або відповіді іншим користувачам. 

Зараз служба Твіттера надає і функцію «твіттер-список», що допомагає 

відстежувати твіти груп користувачів, а не окремо взятих користувачів Твіттера.  

На основі дослідженого матеріалу було встановлено основні 

комунікативні функції Твіттера: 

- функція контактовстановлення (для встановлення та розбудови нових 

соціальних зв’язків); 

- функція консолідування (для створення віртуальних груп і 

співтовариств); 

- презентаційна функція (для просування власного іміджу, а також інших 

«приватних» – веб-ресурсів (блогу, персонального щоденника, домашньої 
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сторінки); 

- функція соціалізації (для спілкування з іншими користувачами цього 

ресурсу, а також для створення соціальних мереж і віртуальних співтовариств); 

- функція інформування (для здобуття актуальної новинної інформації і 

для стеження за певними комунікативними діями користувачів); 

- економічна функція (заробляння певного капіталу на твіт-блозі, 

здійснення маркетингових і PR-акцій з використанням Твіттера); 

- політична функція (останнім часом спостерігається активне 

використання цього сервісу у процесі проведення виборчих кампаній, а також 

як ефективного інструменту для віртуальної політики. На Твіттері з’явився 

навіть спеціальний додаток Полівітс (французькою: poliweets) – агрегатор твітів 

про кандидатів на виборах; 

- релаксаційна функція (як компенсаторна практика для зняття будь-якої 

фізичної напруги, розслаблення, перемикання на інший вид діяльності тощо); 

- освітянська функція. Твіттер є одним із найпопулярніших освітянських 

інструментів 2.0, оскільки дозволяє використовувати мультимедійні ресурси в 

навчальному процесі, розміщувати матеріали заняття, проводити онлайн- 

тестування; отримати необхідну інформацію, приймати участь у різних 

конкурсах та проєктах, виконувати творчі завдання; здобувати навички культури 

спілкування тощо Цей сервіс є чудовим засобом спілкування між викладачем і 

студентами: можна залучати до комунікаціі студентів-інтровертів, які бояться 

виступати перед аудиторією; створювати паралельне обговорення теми заняття, 

де всі матимуть можливість висловити свої думки за допогою коротких постів 

(це сприяє лаконічності і точності, а також формує навички резюмування). 

Твіттер – це медіа-середовище, яке дає можливість вивчати іноземні мови, 

знайти різноманітні грантові освітні програми, а також роботу для студентів.  

Всі ці функції Твіттера можуть об’єднуватися з акцентуванням однієї – 

найбільш потрібної для досягнення певної комунікативної мети. 

Таким чином, отримані результати дослідження можуть віднайти 

використання для подальшої наукової розробки проблематики функціональних 

характеристик Твіттер-дискурсу. Перспективним вважаємо вивчення 

маніпулятивного потенціалу хештегів та засобів створення комічного / 

іронічного ефекту у твіт-текстах. 
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Використання інформаційних технологій при вивченні іноземної 

мови професійного спрямування 
 

Мова – це історично складена система звуків, слів та граматичних 

засобів. Тому навчання іноземної мови передбачає накопичення мовного 

матеріалу, тобто опанування всіма аспектами мови – фонетикою, лексикою, 

граматикою. Необхідно також формувати і уміння, використовуючи ці аспекти 

мови в різних видах мовленнєвої діяльності, а саме: аудіюванні, говорінні, 

читанні та письмі. Значну допомогу в поглибленні знань аспектів мови та 

розвитку вмінь мовленнєвої діяльності можуть надати інформаційні технології: 

від вивчення лексики, відпрацювання вимови, навчання діалогічного мовлення, 

навчання письму до тестування набутих знань. 

Використання комп’ютерної техніки при вивченні іноземної мови 

професійного спрямування відкриває доступ до нових джерел інформації, 

підвищує мотивацію слухачів до отримання та обробки професійної інформації 

іноземною мовою, підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові 

можливості для надбання та закріплення професійних навичок, дозволяє 

реалізовувати якісно нові форми та методи навчання іноземної мови 

професійного спрямування. 

Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, 

зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в 

інтересах її користувачів [1]. До технологій, що забезпечують та підтримують 

інформаційні процеси відносять процеси пошуку, збору, передачі, збереження, 

накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї. 

Використання інформаційних технологій суттєво покращує якість візуальної та 

аудіо інформації, вона стає яскравішою, динамічнішою, тобто легше 

запам’ятовується. Заняття з використанням інформаційних технологій 

призначені для відпрацювання практичних умінь та навичок під час самостійної 

роботи, контролю та самоконтролю. 

Головною і визначальною перевагою інформаційних технологій в 

порівнянні зі всіма іншими засобами навчання є можливість створення 

навчального мовного середовища, яке по автентичності та інтенсивності 

мовного спілкування наближено до реальної комунікації, чого неможливо було 

досягти раніше. Наступним по важливості моментом на користь застосування 

інформаційних технологій при вивченні іноземних мов можна вважати 

конструктивно обумовлений індивідуалізований характер навчання, що 

особливо важливо при наявності слухачів із різними початковими рівнями 

володіння мовою, різним ступенем мотивації та рівнем сформованості умінь та 

навичок. 
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Проникнення інформаційних технологій в освітній процес створює 

передумови для кардинального оновлення як змістовно-цільових, так і 

технологічних аспектів навчання. Сьогодні інформатизація освіти 

розглядається як упорядкована сукупність взаємопов’язаних організаційно-

правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, 

виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх 

інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників 

навчально-виховного процесу. Реалізація напрямків діяльності 

здійснюється з використанням сучасної комп’ютерної та периферійної техніки, 

основних можливостей локальної та всесвітньої мережі Інтернет, 

мультимедійних мережевих навчальних комплексів та відповідних класів 

інформаційних програмних систем [2]. 

При навчанні іноземних мов за допомогою інформаційних технологій 

мета досягається насамперед за рахунок найповнішого використання 

можливостей програмного забезпечення та комп’ютерних мереж (ресурсів 

мережі Інтернет, локальних мереж). 

Програмне забезпечення або навчальні програми на CD-Rom дисках 

дозволяють виводити інформацію у вигляді тексту, звуку, зображення. 

Переваги мультимедійних навчальних програм такі: 

- наочність представлення матеріалу (використання кольору, ілюстрацій, 

звуку, відео, анімації та інш.); 

- різноманітність видів діяльності; 

- швидкий зворотній зв’язок (вбудовані тест-системи забезпечують 

миттєвий контроль за засвоєнням матеріалу); 

- інтерактивний режим дозволяє контролювати швидкість проходження 

навчального матеріалу. 
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Комунікативний підхід при вивченні англійської мови 

(рольові ігри для учнів « One card – One talk » та 

«Different or the Same») 
Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона 

сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий 

рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись та 

комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається.  
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Основна мета навчання англійської мови учнів початкової школи полягає 

у формуванні в них комунікативної компетенції, яка передбачає оволодіння 

мовою як засобом спілкування, розвиток умінь використовувати її, як 

інструмент, у діалозі культур та цивілізацій сучасного світу у межах змісту, 

визначеного чинною програмою для цього ступеня шкільної освіти [1].  

Для цього учителю треба вдосконалювати методи та прийоми навчання, 

зробити учня головною дійовою особою на уроці, щоб він наполегливо 

оволодів англійською мовою.  

Комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й 

вивчення іноземних мов, а саме: формування і розвитку міжкультурної 

комунікативної компетенції, є загальною стратегією навчання іноземних мов, 

яка визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку 

лінгвістичних, психолого-педагогічних та суміжних наук [4]. 

Пріоритетною є комунікативна мета у навчанні, що передбачає таку 

організацію діяльності, яка спрямована на оволодіння учнями спілкування в 

усній та писемній формах.  

Враховуючи те, що основна функція мови є комунікативна, 

комунікативний  підхід до вивчення іноземної мови можна, без перебільшення, 

назвати основним, найважливішим. Із чотирьох напрямів, на котрих тримається 

будь-який тренінг (читання, письмо, говоріння та сприйняття мови на слух) 

більше уваги приділяється саме двом останнім.  

Принагідно зазначити, що комунікативний підхід при вивченні 

англійської мови спрямований не на вивчення граматики чи лексики мови, а на 

вивчення комунікативної компетенції, тобто уміння правильно 

використовувати мову у відповідних реальних комунікативних ситуаціях. 

Одним із комунікативних методів вивчення англійської мови є рольові 

ігри. Нами проаналізовано комунікативний підхід до навчання на уроках 

англійської мови за допомогою впровадження рольових ігор для учнів, які 

дають можливість перевірити практичне застосування граматичних і лексичних 

конструкцій, спілкуючись англійською мовою.  

Ігрова форма завдань допоможе розвинути у молодших школярів 

зацікавленість англійською мовою, виробити стійкість мовних навичок.  

Рольова гра – це форма організації колективної навчальної діяльності на 

уроці англійської мови, яка має на меті формування і розвиток мовних навичок 

та умінь в умовах максимально наближених до умов реального спілкування. 

Вона активно використовується у навчанні [2]. Рольова гра відрізняється від 

інших форм навчання тим, що дозволяє учням спробувати свої сили у 

конкретних ситуаціях. Саме під час гри розвиваються навички аудіювання, 

закріплення визначеної професійної лексики на основі раніше вивчених правил 

фонетики, граматики, збільшується діапазон термінологічної лексики за фахом, 

якщо іноземну вивчають учні професійних училищ чи коледжів. Гра також 

являє собою ситуативно-варіативну вправу, у яких створюється можливість для 

багаторазового повторення мовного зразка в умовах, наближених до реального 

мовного спілкування. Важливо і те, що механічні вправи відсутні: їх місце 
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займають ігрові ситуації, робота із партнером, завдання на пошук помилок, 

порівняння, які підключають не тільки пам’ять, але й логіку, вміння думати 

аналітично [3]. 

Основними завданнями, що реалізуються через комунікативні вправи, 

зокрема, рольові ігри, є: розвиток комунікативної компетенції учнів; 

продуктивне засвоєння навчального матеріалу та розвиток його практичного 

використання; підвищення пізнавальної активності та мотивації навчання; 

формування кмітливості, критичного та логічного мислення, слухової та 

зорової пам’яті; збагачення соціального та комунікативного досвіду школярів; 

виховання особистостей як громадян нашого суспільства [5 ]. 

Наприклад, такими іграми можуть бути запропоновані нами «Гра у флеш-

карти», «Спільне - відмінне». 

Розглянемо запропоновану гру у флеш-карти під назвою «One card – One 

talk», де гравці повинні взаємодіяти один із одним аби досягти кінцевого 

результату (рис.1).  

 

      

 
             Рис.1. Гра у флеш-карти «One card – One talk» 

 

Правила гри такі:  

Гра відбувається на папері за допомогою карток та фішок різного кольору. 

Учитель розподіляє учнів у команди ( кількість учасників 3-5 учнів). 

Учні повинні визначитись із капітаном команди. 

Жеребкуванням обирається команда, яка перша розпочне хід гри. 

На кожному ході гравці ставлять хрестик (Х) або нулик (О) на гратці  

3 х 3 (рис. 1). 

Команда, яка перша розмістила три відповідних знаки у горизонтальному, 

вертикальному або діагональному рядах – виграє партію.  

Результат кінцевого етапу гри визначає флеш-картка, на якій закінчиться 

хід гри. Далі ця картка залишається у команді, яка виграла партію. 
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Наступний етап гри розпочинає команда, яка виграла партію. І знову 

обидві команди грають. 

Гра продовжується до тих пір, доки усі картки не будуть розподілені по 

командах (парною кількістю 4 х 4). Однак залишається одна кольорова 

картка, яка дає можливість право вибору, тобто учні можуть 

обговорювати теми на флеш-картках або ж висунути свої теми для 

дискурсу. Примірні теми для обговорення, такі як: освіта і наука, засоби 

інформації, подорожі, довкілля, сім’я, робота, спорт тощо. 

Згодом учні повинні обговорити між собою теми, які представлені на 

картках та коротко проінформувати власну ідею щодо теми. Усі гравці повинні 

бути задіяні у грі. Це дозволить учням навчитись слухати і поважати думку 

один одного та знаходити компроміси у певних ситуаціях, а також простота гри 

із фішками є одним із найкращих інструментів для навчання понять 

комбінаторної теорії ігор.  

Наступна гра, яка пропонується на розгляд, називається «Different or the 

Same». 

Правила гри такі: група учнів ділиться на команди по 2-4 учні. Кожній 

команді пропонується певна тематика для утворення дебатів щодо спільного і 

відмінного, зокрема: «Що спільного та відмінного між медіа та рекламою?», 

«Що спільного між Північною та Південною півкулями?», «Що спільного та 

відмінного між твариною та людиною?» тощо. 

Гравці команд повинні обгрунтувати свої думки щодо запропонованої 

концепції і хто із команд наведе найбільшу кількість аргументів щодо певної 

тематики - та команда перемогла. 

Основна мета цих ігор: навчити учнів спочатку вільно говорити на 

англійській мові, а потім мислити іноземною мовою, розвивати пам’ять у 

навчальному процесі; допомогти учням краще пізнати себе, глибше зрозуміти 

свою індивідуальність; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати 

почуття поваги до ближнього і себе.  

Розроблені методичні рекомендації та пропозиції щодо використання 

методів кооперативного навчання у вигляді рольових ігор для учнів таких, як 

флеш-карти під назвою «One card – One talk» та «Different or the Same» дадуть 

можливість учням виявити свої творчі можливості, свою індивідуальність, 

вміння краще розуміти інших, більш об’єктивно аналізувати власну поведінку 

та поведінку своїх друзів, самостійно приймати рішення, виховати культуру 

спілкування, формувати вміння працювати у колективі. У цих рольових іграх є 

елемент змагання (хто швидше, правильніше відповість, хто більше знає), а 

значить присутні й сила волі, наполегливість, увага, які так потрібні учням.  

Вони сприятимуть засвоєнню лексичного матеріалу, покращенню 

навичок усного мовлення та вміння швидко реагувати у реально-професійних 

та стресових ситуаціях. Навчання через дію - один із ефективних способів 

навчання і набуття досвіду. Власні переживання запам’ятовуються дуже 

яскраво і зберігаються тривалий час. 
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Використання Інтернет-технологій при вивченні іноземних 

мов у навчальному закладі 
 

Процеси реформування національної системи освіти України вимагають 

оновлення й модернізації навчальних технологій і методів навчання. Особливої 

актуальності в сучасних умовах розвитку ринку набувають інтерактивні методи 

навчання, які стимулюють до інноваційних змін у культурному і соціальному 

середовищі. Ці методи є активним відгуком на проблемні ситуації, які 

виникають як перед окремою людиною, так і перед суспільством в цілому. 

Умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового напрямку у 

вивченні іноземної мови, тобто спричинило застосування нових Інтернет-

технологій.  

Отже, метою цього дослідження є теоретичне обґрунтування методики 

навчання іноземної мови за допомогою Інтернет-технологій навчання. 

Досягнення  мети  обумовлює доцільність вирішення наступних завдань:  

1.розглянути сучасні Інтернет-технологій оволодіння іноземними мовами;  

2.виявити роль комп’ютера та мультимедійних засобів при вивченні 

іноземних мов;  

3.розглянути досвід впровадження Інтернет-технологій для підвищення 

ефективності навчання; 

4.ліквідувати труднощі при засвоєнні іноземної мови студентами. 

Аналіз педагогічної та технічної літератури, показав, що існують різні 

варіації поняття «Інтернет-технології». Більшість учених пов’язують це поняття 

з методами, засобами, прийомами, процесами і середовищами обробки 



54 
 

різноманітної інформації. Так, наприклад у «Концепції національної програми 

інформатизації» сказано, що «інформаційна технологія – цілеспрямована 

організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів 

обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, 

швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації незалежно від місця  

їх розташування» [2]. Інтернет-технології як вважають М.І. Жалдак і Ю.С. 

Рамський, – це «сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються 

для реалізації та забезпечення інформаційних процесів у різних галузях 

людської діяльності» [3].  

На нашу думку навчання іноземної мови за допомогою Інтернет-

технологій – це можливість персонально працювати з кожним студентом, 

враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок. Крім цього, 

використання Інтернет-технологій у викладанні іноземної мови дозволяє 

відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію 

навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мовних структур та 

граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні 

мовленнєвої та комунікативної компетенції студентів при навчанні [1]. 

Важливим в даному випадку є такі принципи: 

Диференціація. Тобто можливість обирати та пропонувати студентам 

необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кількості та у такій 

послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань та 

умінь. На заняттях за допомогою комп’ютера можна вирішувати цілий ряд 

дидактичних задач: формувати навички й уміння читання, використовуючи 

матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови 

студентів; поповнювати їх словниковий запас, формувати стійку мотивацію до 

вивчення іноземної мови [4]. 

Оптимізація. Наявність різних засобів презентації навчального матеріалу, 

його структурування з широким залученням інтерактивних видів і форм робіт 

[4]. 

Самостійність. Використання системи гіперпосилань, що дає 

можливість кожному студентові самостійно обирати шлях і темп вивчення 

матерiалу [4].  

Під час роботи з навчальною програмою за допомогою Інтернет-

технологій діє методичний прийом «перенесення» студентів в іншомовну 

ситуацію, наближену до реального життя. Крім цього, у студентів виникає 

інтерес до роботи з комп’ютером, зокрема до різноманітних комп’ютерних 

програм. 

Таким чином, можна сказати, що використання комп’ютерних технологій 

робить процес навчання інтенсивним, адже створює атмосферу змагання, 

виховує вміння співпрацювати. Такі заняття сприяють розвитку творчості, 

формуванню власних поглядів на проблеми, які слід вирішити. Під час цих 

занять студенти вчаться зіставляти, узагальнювати, систематизувати знання і 

вміння і тим самим розвивають своє мовлення. 
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Functions of Pupil Assessment  

The aim of this paper  is to compare and contrast functions of assessment as 

diffferent authors see them. 

Hawkins defines 4 main and  basic functions of  assessment [1]. 

 Informative 

 Corrective 

 Motivational 

 Developmental 

However, Hayward  added  several other functions [2]. 

 Motivational 

 Informative 

 Regulative 

 Formative 

 Prognostic 

 Differential 

 Informative function of assessment.This function allows  the pupil to see his or 

her achievement and his or her progress. It also lets them see where their 

performances stand in comparison with other pupils’ performances. 

This information is then, according to Hayward handed over to the pupil and 

his or her parents by the means of assessment. The teacher then, through the medium 

of assessment, mediates the information whether the pupil reached his or her goal.  
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Hawkins adds that the information provided should be concrete and on time. 

Furthermore, the information provided should concentrate both on the assessed 

activity and the result. The information given should not only assess the result, there 

are many other things that need to be taken into consideration as well, e.g. approach 

of the pupil, effort that the pupil put into the activity, the pupils abilities. 

Hawkins also states that the informative function of assessment gives the 

teacher information about the correctness of the chosen strategies with regard to the 

given goals.  

Therefore, informative function of assessment has its importance for pupils, 

teachers and parents. 

 Corrective function of assessment. According to Hawkins, the corrective 

function of assessment enables the student to search, either individually or with help, 

for a way to improve his or her results and also the direction to take in order to 

improve the results. The corrective function of assessment enables the student to 

search, either individually or with help, for a way to improve his or her results and 

also the direction to take in order to improve the results. 

Hayward divided the corrective function of assessment further, into regulative, 

prognostic and differential function (also called developmental, see Hawkins). 

Regulative function. Regulative function appears every time when the teacher 

assesses the pupils. By assessing them, he or she also regulates the pupils further 

learning activity [2]. Not only a further learning activity but a procedure to correct 

errors and a process to avoid those errors in the future should follow. 

Prognostic function. Prognostic function of assessment is based on thorough 

indentification of pupil’s possibilities and long-term assessment of the pupil’s 

performance. Judging from this sort of information, we might be, to some extent, able 

to predict the pupil’s study perspective [2]. This function is, of course, very important 

in terms of choosing the right secondary school, the right occupation, the right talents 

to exploit etc. On the other hand, we need to be very careful about judging these 

things as we might not be correct and, therefore, might cause some problems in the 

child’s self-perception. Self-assessment might be a solution to this particular 

situation. It is always necessary to hear the opinion of the other side and initiate a 

discussion if there is a disagreement and the self-assessing activites are suitable. 

Developmental function. Developmental function of assessment is also one of 

the most important functions. As Hawkins states, it “has effect on the overall 

development of the pupil“ [1]. 

Assessment has impact on the pupil’s understanding of him- or herself. In this 

case self-assessment may help the pupil understand why he or she is assessed the way 

they are. The teacher might help the pupil develop not only the required skills but the 

pupil’s personality and his or her self-perception. 

 Motivational function of assessment. As it has already been said, motivation is 

crucial. The teacher is not able to motivate the pupil when the pupil himself or herself 

is not motivated to learn. However, by using the means of assessment, the teacher 

might be able to at least partially help the student to find their motivation again. The 
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pupils should not feel that assessment is something they have no control over. They 

should be motivated to work on their learning and constant improvement. 

The teacher relies mostly on the positives of the pupil’s performance, not only 

on his or her imperfections [1].  

According to Hayward, motivational function of assessment is the strongest 

and also the most frequently used (and misused as well) function. Teachers 

sometimes use motivational function as an instrument to keep discipline in class. 

Unfortunately, this leads to assessment being the only motivation that makes the 

pupils learn (so-called learning for a grade). However, by engaging the pupils in the 

creation of the criteria according to which they will be assessed and also in the 

assessment  itself, the teacher might increase the sense of responsibility of the pupils 

and motivate pupils to learn. 
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Електронний підручник як елемент інформаційно-

освітнього середовища Франції 
 

Електронні підручники з іноземних мов запроваджені Міністерством 

освіти Франції у 2012 році у всіх школах, оскільки це новий та перспективний 

засіб навчання. Вони стали інноваційно новою пропозицією навчальних послуг 

для вчителів, учнів і батьків. Оскільки створюють реальний робочий простір з 

можливістю виконання учнями різноманітних вправ та оцінкою своїх навиків з 

іноземних мов онлайн. Під час використання інтернет-ресурсів, вчителі можуть 

розробляти власні курси, завдання, чим урізноманітнять навчальний процес, 

підвищать інтерес до навчання та зроблять його більш сучасним і динамічним.  

Варто зазначити, що Міністерством освіти Франції встановлено вимоги 

до електронних підручників, а саме: вони повинні відповідати програмі 

Міністерства освіти; бути зручними у використанні; повинні містити 

дидактичні матеріали; повинні включати рекомендації щодо використання 

електронних носіїв [1]. 

Тематично навчальні матеріали електронних підручників з іноземних мов 

узгоджуються зі змістом паперових підручників відповідного класу, але не 

являються їх абсолютною копією. Так, вони поділяються на тематичні модулі, 
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які, у свою чергу, складаються з мікромодулів відповідно до уроків 

друкованого підручника. Мовний матеріал кожного модуля електронного 

підручника повністю відповідає мовному матеріалу аналогічного друкованого 

засобу навчання. Такий підхід дозволяє використовувати електронний 

підручник як автономно, так і в поєднанні з підручником і робочим зошитом. 

Більш ефективним автори вважають другий підхід до організації роботи з 

електронним підручником, оскільки поєднання електронного підручника з 

іншими засобами навчання інтенсифікує навчальну діяльність учнів і дозволяє 

здійснювати мовленнєву взаємодію в різних формах різними способами, 

стимулює інтерактивну діяльність [3].  

Поєднання звукового і візуального компонентів у змісті електронних 

підручників для початкової школи представлено у вигляді анімаційних 

мультфільмів про пригоди головних героїв, поданих в ігровій формі. Звуковий 

ряд мультфільмів – діалоги між героями – часто супроводжується титрами. 

Така підтримка полегшує розуміння тексту та вивчення нового навчального 

матеріалу. Як правило, діалоги, які є формою усномовленнєвого спілкування, 

побудовані на основі автентичних текстів і містять необхідний для засвоєння 

мовний і мовленнєвий матеріал, що відповідає віковим можливостям учнів. 

Поряд із діалогами використовуються окремі озвучені навчальні тексти, взяті з 

друкованого підручника, а також озвучені вірші й пісні. Звуковий супровід має 

важливе значення для учнів, оскільки забезпечує їх зразками вимови й 

інтонування слів і окремих виразів. З цією метою в електронному підручнику 

передбачені завдання на їх повторення за диктором. 

Одним із принципів побудови електронних підручників є пріоритет 

комунікативних цілей, що передбачає можливість формувати в користувача 

уміння і навички іншомовного спілкування в усній і писемній формах [2], тому 

більшість вправ і завдань у їх змісті комунікативно зорієнтовані.  

На відміну від друкованих підручників, де завдання до вправ 

сформульовані у писемній формі, в електронних підручниках для початкового 

етапу вони подаються голосом. При цьому на перших уроках це здійснюється 

рідною мовою, а на наступних, коли учні володіють необхідним рівнем 

іншомовного спілкування і мають відповідний іншомовленнєвий досвід, 

завдання подаються іноземною мовою. Але, на відміну від вправ у підручнику, 

для них характерні ряд особливостей, які важко або неможливо реалізувати на 

папері. Зокрема, це високий ступінь образності, який досягається тим, що 

кожна гра побудована на певному сюжеті, безпосереднім учасником якого є сам 

учень. А також наявність елемента змагальності, оскільки мета гри – перемога. 

Окрім того, виконувати вправу в комп’ютерному режимі можна декілька разів, 

допоки не будуть сформовані відповідні навички. 

Зворотний зв’язок під час виконання вправ не обмежується 

повідомленням оцінки. Як правило, до всіх вправ і завдань подаються підказки 

або «ключі», що дозволяє учням звертатися по допомогу до комп’ютера у 

випадку виникнення труднощів й орієнтуватись у варіантах відповідей, 

засвоюючи правильну з них. 
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Отже, використання електронних підручників доповнює паперові засоби 

навчання, створюючи можливості для ефективнішого запам’ятовування нового 

навчального матеріалу, формування умінь і навичок у різних видах мовленнєвої 

діяльності. Варто зазначити, що вони не позбавлені деяких недоліків, 

зумовлених обмеженнями комп’ютерної техніки. 

Дослідники відзначають поступову заміну моделі традиційного читання 

широким спектром контактів з медіатекстами (здебільшого екранними й 

аудіовізуальними). Неврахування цих тенденцій, а також психічних процесів, 

що відбуваються під їх впливом, у сфері шкільної освіти може негативно 

позначитися на її ефективності. Саме тому в останнє десятиріччя електронні 

підручники не лише почали широко використовуються поряд із традиційним 

підручником, але й стають невід’ємним компонентом сучасних навчальних 

комплексів [1]. 
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Романенко Т. Л., ст. викладач 

кафедри іноземних мов професійного спрямування,  

Національний університет харчових технологій 

 

Викладання іноземних мов з використанням платформи 

MOODLE у закладах вищої освіти 
 

Іноземна мова сьогодні це необхідний інструмент, якій використовують в 

роботі успішні бізнесмени, політики, науковці. Сучасним викладачам Інтернет 

мережа та комп’ютерні класи давно допомагають викладати матеріал, 

проводити тестування студентів або отримувати додаткову інформацію, 

необхідну для підготовки до занять.  

Питання використання технічних досягнень на заняттях з іноземної мови 

постійно привертає увагу науковців та методистів. А. Бернадський, А. Дабагян, 

Дж. Андервуд, О. Андрєєв, В. Беспалько, В.Вороніна, Р.Гуревич, Т.Кашицин, 

П. Майер, В. Солдаткін, В. Тихомиров розглядаютьзастосування новітніх 

технологій в університетах, Є. Полат, В.Попов, І. Захарова – можливості 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
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Інтернету в освітньому процесі, використання навчальних дистанційних 

платформ у так званому змішаному навчанні,а також створення навчальних 

курсів на їх основі розглядають М. Кросслинг, П. Роджерс, А. Томіліна, 

Ю. Тріус, І. Форостюк, І. Герасименко. У практику викладання англійської 

мови поступово входять підручники, що базуються на e-lab й підключають 

студентів і викладачів до он-лайн лабораторії та дають змогу працювати зі 

студентами поза аудиторією, в той же час звільняючи викладача від 

необхідності витрачати години на непродуктивну паперову роботу. 

Таким чином, ми бачимо, що питання використання Інтернет технологій є 

актуальним.  

Сучасні українські університети впроваджують у процес навчання 

елементи дистанційної роботи, що є досить популярною у всьому світі. 

Перевагами даного типу навчання є гнучкість, модульність, паралельність, 

можливість залучити одночасно велику аудиторію, економічність, 

технологічність, соціальна рівність, інтернаціональність,  отримання 

викладачем нової ролі у процесі навчання, позитивний вплив на студента, 

якість [1].  

Система дистанційної освіти має як переваги, так і певні недоліки. І 

головним з них викладачі-практики бачать складність дистанційно вплинути на 

студентів для підвищення їх мотивації до вивчення іноземних мов. 

Університетські програми містять обов’язкове викладання дисципліни іноземна 

мова за професійним спрямуванням, і необхідний початковий рівень студентів 

повинен бути не нижчий за В1. Тільки за таких умов вони можуть сприйняти 

професійну іншомовну лексику, не витрачати багато часу на повторення (або й 

вивчення) граматичних правил та лексичних одиниць нижчих рівнів. На 

практиці, на жаль, таких ідеальних умов майже не існує. 

На подолання розриву між існуючим та необхідним рівнем знань 

абітурієнтів та студентів спрямована концепція державної політики щодо 

англійської мови у вищій освіті, яка ставить завдання доводити рівень 

володіння англійської мовою у випускників шкіл  не нижче В1 [2]. 

За таких умов мотивація студентів буде підтримуватися не тільки 

загрозою не отримати бодай якусь оцінку за зроблені завдання, а цікавістю до 

можливості висловлюватися іноземною мовою на теми, пов’язані з 

професійною діяльністю. 

До інших недоліків деякі фахівці відносять необхідність використання 

електронних версій підручників та методичних матеріалів. Але, на нашу думку, 

покоління Z, яке зараз приходить до закладів вищої освіти, досить легко 

сприймає даний формат. Іншою, більш складною проблемою, ми бачимо 

наявність бажання та практичного вміння у викладачів, а іноді і студентів, 

розбиратися в принцах роботи з курсами, що будуються на платформах 

дистанційного навчання. Для створення цікавих курсів викладачам неможливо 

лише подати певні тексти та завдання. Необхідно залучати якомога більший 

спектр ресурсів і технічних можливостей.  
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Творчі викладачі, користуючись платформою Мoodle, поступово 

знаходять багато переваг. Ця платформа допомагає організувати повноцінний 

навчальний процес, включаючи засоби навчання, систему контролю й 

оцінювання навчальної діяльності студентів, а також інші необхідні складові 

системи електронного навчання [3, с.6]. 

Платформа дає широкі можливості для організації самостійної роботи 

студентів, результатом якої можуть бути презентації або проекти, як 

граматичні, так і спрямовані на тренування лексики з майбутньої професії. 

Для розвитку навичок аудіювання можна не тільки озвучувати матеріал, 

що подається для опрацювання, а також використовувати Інтернет посилання 

на сайти, які подають теорію у вільному доступі, або записи з YouTube.  

Для практики письма, окрім звичайних завдань, викладених у самому 

курсі, викладач може користуватися форумом або чатом.  

Однак, ці можливості платформи наразі використовуються не достатньо. 

Таким чином, ми бачимо, що платформи для дистанційної освіти дають 

широкі можливості для результативного викладання іноземних мов у закладах 

вищої освіти. Якщо вони використовуються у змішаному навчанні, це може 

дати найкращій ефект. Поступове розширення дистанційної роботи у вищій 

школі – це майбутнє професійної освіти, і необхідно вчитися використовувати 

всі її переваги для досягнення найкращого результату. 
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Проектна робота як засіб вивчення іноземної мови 
 

Метод проектів виник ще на початку XX століття, коли розум педагогів, 

філософів був спрямований на те, щоб знайти способи, шляхи розвитку 

активного самостійного мислення дитини, щоб навчити її не просто 

запам’ятовувати і відтворювати знання, які дає їм навчальний заклад, а вміти 

застосовувати ці знання на практиці.  
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Стосовно занять з іноземної мови, проект – це робота, що самостійно 

планується та реалізується учнями. Робота над проектом — це насамперед 

практика особистісно зорієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, 

на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Під час 

виконання проекту, спілкування іноземною мовою органічно поєднуємо з 

інтелектуально-емоційною діяльністю у формі гри, інтерв’ю, подорожі. Це 

створює умови, за яких мета кожного уроку визначається з позиції надбання 

учнем знань і вмінь, але з погляду прогресивних змін у структурі його 

особистості. Опановуючи культуру проектування, учень привчається творчо 

мислити, самостійно планувати свої дії, естетично реалізувати засвоєні засоби 

та способи роботи, а також удосконалює свої навички та культуру 

особистісного спілкування і співробітництва. 

Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних 

проблем, які передбачають оволодіння певною сумою знань, і через проектну 

діяльність показати практичне застосування надбаних знань від теорії до 

практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, 

дотримуючись їх відповідного балансу на кожному етапі навчання. 

Метою навчального проектування є створення педагогом під час 

освітнього процесу таких умов, за яких результатом є індивідуальний досвід 

проектної діяльності учня. Під час використання технології вирішується ціла 

низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: 

вдосконалюються пізнавальні навички учнів, формуються вміння самостійно 

конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, 

активно розвиваються критичне мислення, сфери комунікації. 

Таким чином, проект – це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать 

інтереси учня. Діяльність учня – це активна взаємодія з довкіллям, під час якої 

індивід виступає як суб’єкт, який цілеспрямовано впливає на об’єкт і тим самим 

задовольняє свої потреби. 

Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту. Вона може 

бути сформульована вчителем з урахуванням навчальної ситуації зі свого 

предмета, інтересів і здібностей учнів. Тематику проекту можуть 

запропонувати й самі учні. 

Результати проектів мають бути матеріальними, тобто відповідно 

оформленими – йдеться про відеофільм, альбом, усний журнал, газету, 

альманах тощо. 

Розрізняють певні типи проектів, характеристику яких викладено далі. 

Дослідницькі проекти –   проекти, що потребують докладно обміркованої 

структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх 

учасників, соціальної значущості, продуманості методів, зокрема 

експериментальних методів обробки результатів.   

Творчі проекти не мають докладно опрацьованої структури спільної 

діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись остаточному 

результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників 

проекту. Учасники його заздалегідь домовляються про заплановані результати 
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та форму їх подання – рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, 

вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет 

журналу, альбому, газети. 

Ігрові проекти. Учасники обирають для себе певні ролі, зумовлені 

характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і 

реальні особистості. Учасники імітують їхні соціальні та ділові стосунки, які 

ускладнюють вигаданими ситуаціями. Ступінь творчості учнів вельми високий, 

але домінуючим видом діяльності все-таки є гра. 

Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про який-

небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, 

її аналіз та узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої 

структури, можливості систематичної корекції під час роботи над проектом. 

Структуру такого проекту можна позначити в такий спосіб: мета проекту, його 

актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби масової 

інформації, бази даних, зокрема й електронні, інтерв’ю, анкетування тощо) й 

обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, 

аргументовані висновки); презентація (публікація, зокрема в електронній 

мережі, обговорення в телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною 

складовою дослідницьких проектів, їх модулем. 

Практико-орієнтовані проекти. Результат діяльності учасників чітко 

визначено із самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників 

(документ, програма, рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного 

саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з 

визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є правильна 

організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень і 

презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у 

практику.  

За кількістю учасників проекти поділяють на особистісні, парні та 

групові. 

За тривалістю проведення проекти поділяють на короткотривалі (кілька 

уроків із програми одного предмета), середньої тривалості (від тижня до 

місяця), довготривалі (кілька місяців). На практиці найчастіше доводиться мати 

справу зі змішаними типами проектів. 

 Загальну схему технології проектного навчання можна подати так: 

1. Підготовка. Визначення теми й мети проекту. Зміст діяльності: учні – 

обговорення, пошук інформації; учитель – заява задуму, мотивація, допомога в 

постановці завдань. 

2. Планування: 

а) визначення джерел, засобів збирання, методів аналізу інформації, 

засобів подання результатів; 

б) встановлення критеріїв оцінювання результату та процесу. Зміст 

діяльності: учні – формулюють завдання й складають план дій; учитель – 

коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції. 
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3. Збирання інформації (спостереження, робота з літературою, 

анкетування, експеримент). Зміст діяльності: учні – збирають інформацію; 

учитель – спостерігає, «непрямо» керує діяльністю. 

4. Аналіз інформації, формулювання висновків. Зміст діяльності: учні – 

аналізують інформацію; учитель – коригує, спостерігає, радить. 

5. Подання й оцінювання результатів (усний, письмовий звіт та 

оцінювання результатів і процесу дослідження за наперед встановленими 

критеріями). Зміст діяльності: учитель та учні беруть участь у колективному 

обговоренні, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід. 

Способи виконання й представлення проекту можуть бути різними. 

Проекти можуть виконуватись на окремих аркушах і скріплюватися разом, 

утворювати монтаж, виставку. У нашій роботі це можуть бути схеми, колажі,   

Проектна методика використовує всі кращі ідеї традиційної та сучасної 

методики викладання іноземної мови, – йдеться про різноманітність (тем, типів 

текстів, навчальної діяльності, типів вправ), проблемність (мова 

використовується для виконання завдань, що характеризуються новизною та 

змушують думати), навчання із задоволенням (надання учням можливості 

говорити про те, що вони думають, виявляти свою творчість в оформленні та 

презентації проекту). 

Таким чином, школярі переконуються, що не тільки іноземна мова 

потрібна їм, а що знання мови відкриває також великі можливості для пізнання 

іншої культури, для встановлення контактів із іншомовними країнами, де 

можна на практиці застосувати свої знання. У школярів, зрештою, поступово 

підвищується інтерес до вивчення іноземної мови. 

 На сучасному етапі реформування системи шкільної освіти України 

гостро стоїть проблема впровадження проектних форм роботи, використання 

проектного методу навчання, спрямованих на міцне та ґрунтовне засвоєння 

учнями іноземної мови. 

Використання в навчальному процесі системи, яка включає завдання у 

вигляді проектів, забезпечує підвищення інтересу школярів до вивчення 

предмета та поліпшення якості їхніх знань.  
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Інтернет як джерело додаткової інформації 
 

У наш час Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних 

ресурсів. Та поки вчителі ще лише готуються до викладання предмета з 

використанням комп’ютерів, учні вже давно вчаться за допомогою Інтернету.  

Сьогодні розробляється методика вивчення іноземних мов з 

використанням ресурсів Інтернету. Існують прихильники ідеї вивчення 

іноземної мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з 

підручником. Проте більшість учителів надають перевагу використанню 

Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в 

навчальний процес. Можна виділити такі позитивні момент мережевого 

впровадження : 

1.мотивація навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео 

матеріали; 

2.можливість вчителеві застосовувати індивідуальний підхід; 

3.розвиток самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що 

безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя; 

4.підвищення проінформованість щодо інших мов та культур. 

Найпростіше використання Інтернету – це використання його як джерела 

додаткових матеріалів для вчителя та учня. Це величезна довідково-

інформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови. Сайти, 

які є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використані на 

уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні 

сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих 

завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з 

урахуванням рівня знань учнів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і 

корисною у вивченні мови. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних 

сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності 

(читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, 

лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень 

складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти, зазвичай, 

мають кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам 

визначитися з добором матеріалу відповідної складності [3]. 

З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне 

спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі 

електронної пошти, електронної конференції та дошки об’яв. Це створює 

унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення. Найбільш широко 

використовується організоване спілкування за допомогою телекомунікаційних 

мереж: листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, 

обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,  країн. Проведення 
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Інтернет-проектів дає можливість практично використовувати здобуті знання в 

реальних життєвих ситуаціях, сприяє розвитку комунікативних умінь та 

навичок учнів [2].  

Існує два види проектів, планування, проведення і результати яких 

відрізняються один від одного: WWW-проекти і E-mail-проекти.  

WWW-проекти розраховані на те, що учні отримують завдання, для 

виконання якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і представити 

потім результати свого пошуку. Тема проекту може відповідати темі 

підручника або бути незалежною від неї. В будь-якому випадку вона має бути 

цікавою для учнів. Щоб провести проект, недостатньо лише сформулювати 

тему і забезпечити учням можливість працювати в Інтернеті. Вчитель повинен 

підготувати проведення проекту: сформулювати групи, визначити часові рамки 

проекту, продумати, які матеріали, крім Інтернету, можуть бути використані 

учнями, знайти необхідні адреси тощо. Комунікацію електронною поштою 

краще за все проводити за допомогою E-mail-проектів [1].  

Зазвичай, E-mail-проекти проводяться за участю двох чи декількох груп 

учнів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є іноземною, а не 

рідною. У проведенні E-mail-проектів дуже важливим є етап планування. 

Спочатку необхідно знайти партнерів і обговорити з ними тему, потім 

обумовити часові рамки проекту.  

Перевагою E-mail-проектів є те, що комунікація іноземною мовою 

відбувається з реальними партнерами. Учням важливо, що тексти створюються 

не для вчителя з метою продемонструвати свої знання та отримати оцінку, а для 

партнерів-однолітків з метою передачі цікавої інформації чи обговорення 

актуальної проблеми. Це сприяє розширенню мовної компетенції учнів і 

підвищенню мотивації вивчення іноземної мови [4]. 

Таким чином, залучення в учбовий процес Інтернету зовсім не виключає 

традиційні методи навчання, а гармонійно з ними поєднується. Застосування 

нових інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність навчання, 

сприяє подальшому самостійному вивченню іноземних мов студентами. 
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Використання пісень як мотиваційний фактор у вивченні 

англійської мови 
 

Однією з найбільших проблем, яка повстає перед викладачами та 

вчителями іноземної мови, є підтримання інтересу учнів протягом усього 

заняття. Отже, ми маємо творчо підходити до вибору методів навчання. У 

цьому відношенні музика і пісні є чудовим навчальним матеріалом, оскільки 

вони об’єднують усі культури та мови і є найкращим мовним ресурсом, 

незалежно від віку та соціального походження учнів. 

Метою цієї публікації є обґрунтування використання пісень та музики на 

уроках англійської мови для підвищення мотивації учнів в оволодінні мовою, 

створення позитивної атмосфери на уроках, що сприятиме досягненню кращих 

результатів навчання. 

На думку багатьох вчених, використання пісень на уроках слід вважати 

одним із найефективнішим прийомом навчання, оскільки мають дві основні 

переваги: 

1. Музика дуже добре запам’ятовується. Вона співзвучна основним 

ритмам людського тіла. До того ж, тексти пісень часто пов’язані з емоційним 

досвідом. Що стосується дитячих пісень, вони містять значну кількість 

повторів. 

2. Музика значно підвищує мотивацію у дітей та підлітків (Мерфі). 

Музика є частиною життя учнів, вона усюди, діти уже звикли чути і слухати її, 

на відміну від багатьох інших прийомів навчання, які вчителі застосовують на 

уроках. Багато пісень можна супроводжувати рухами, наприклад плесканням в 

долоні, що є додатковим джерелом позитивної енергії. 

Тім Мерфі також вказує на інші причини, які роблять використання 

пісень справді вагомим прийомом навчання. Він пише про те, що учні напрочуд 

швидко запам’ятовують нову пісню. Крім того, загальновідомим є те, що після 

тривалої перерви у вивченні мови діти забувають майже все, за винятком 

декількох пісень, які вони вчили.  

Згідно з Мерфі, інші переваги пісень такі: 

-Дітям легше співати мовою, ніж говорити. 

-Пісні (особливо дитячі) використовують просту розмовну зрозумілу 

мову з багатьма повторами, що сприяє засвоєнню нових слів та структур. 

-Пісні допомагають розслабитись, допомагають уникнути одноманітності 

в навчанні та сприяють встановленню гармонійних стосунків між окремим 

учнем та групою. Вони також допомагають подолати бар’єри, що можуть 

існувати між вчителем та учнями або між самими учнями.  

З точки зору мовної практики, пісні можуть бути використані для 

презентації теми, нової лексики чи граматичних структур. Безумовно, це 

чудовий матеріал для екстенсивного та інтенсивного аудіювання. Щодо 
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мовлення, пісні є невичерпним джерелом для дискусій про почуття та стосунки 

між людьми. Окрім того, пісні допомагають створити невимушену атмосферу в 

класі, сприяють подоланню мовного бар’єру і урізноманітненню форм 

навчання. Нарешті, пісні стимулюють розвиток уяви та творчих здібностей 

учнів.  

Більшість популярних пісень за своїм змістом мають безпосередній 

зв’язок з повсякденним життям та інтересами учнів. До того ж, слухання 

музики асоціюється у них з розвагами, а не з важкими чи нудними завданнями. 

Отже, це допомагає учням розслабитись і почувати себе більш впевненими, 

знижує острах перед можливими помилками.  

Для того, щоб зробити використання пісень на уроці максимально 

ефективним, належить ретельно і відповідально ставитись до їх вибору. 

Потрібно вибирати пісні, які відповідають віковій категорії учнів та їхньому 

рівню володіння мовою. Підбираючи пісні для початкового етапу вивчення, 

слід зосередитись на тексті. Пісню краще використовувати на початку уроку. 

Учителя не повинно бентежити, що спочатку співатимуть не всі учні або те, що 

вони співають лише приспів чи окремі слова. Якщо послідовно повторювати ту 

ж саму пісню протягом кількох уроків, учні поступово запам’ятають текст і 

будуть наспівувати його навіть в позаурочний час. Для цієї вікової категорії 

найкраще застосовувати такі види діяльності як «Послухайте і повторіть» та 

«Послухайте і виконайте», тобто послухайте і намалюйте, вкажіть, 

продемонструйте за допомогою жестів. Тім Мерфі стверджує, що молодші 

школярі з ентузіазмом сприймають будь-яку пісню за умови правильної подачі 

її вчителем. Презентація та види діяльності повинні відповідати психологічним 

характеристикам учнів, їхнім інтересам та рівню володіння мовою. Щоб 

досягнути цього, слід дотримуватись запропонованої методичної послідовності: 

1. Використовуйте наочність або візуальні засоби для введення нової 

лексики. 2. Відтворіть пісню для загального ознайомлення. 3. Відпрацюйте 

вимову, інтонацію, ритм і наголос. 4. Запропонуйте учням підспівувати, 

супроводжуючи це жестами і діями. 5. Заспівайте пісню разом з групою. 

При використанні пісень надзвичайно важливо дати учням можливість 

самостійно розпізнавати нові мовні форми, яких вони будуть потребувати у 

подальшому спілкуванні. Застосовуючи наочність на першому етапі, можна 

запропонувати учням висловити здогадки щодо змісту пісні, яку вони будуть 

слухати. Потім вчителю треба назвати заголовок пісні і запитати, які вже відомі 

учням англійські слова асоціюються з ним. Розуміння пісні досягається на етапі 

активного прослуховування. Пісню потрібно відтворити кілька разів, щоб учні 

могли запам’ятати слова та дії, які їх супроводжують. 

Першого разу діти лише слухають музику і слова. 

При другому прослуховуванні вони спостерігають, як вчитель співає і які 

дії він при цьому виконує.  

При третьому прослуховуванні діти намагаються співати разом з 

вчителем або записом. 
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Нарешті, при четвертому прослуховуванні діти співають разом з 

вчителем або записом і виконують дії. 

Від завершального етапу аудіювання зазвичай переходять до мовної 

діяльності, де учні можуть застосувати за презентовану їм нову лексику чи 

граматичну структуру. 

Використання пісень таким чином створює учням почуття успішності як 

на індивідуальному, так і на груповому рівні, що є підставою для зростання їх 

мотивації в оволодінні мовою. Додатковим мотиваційним фактором є також 

позитивні емоції, які пісні викликають у дітей. Повтори та прості мовні 

структури виступають головними причинами, які роблять пісні найкращим 

мотиваційним фактором у порівнянні з будь-яким іншими навчальними 

текстами. 

Для учнів середнього шкільного віку важливим є використання пісень на 

уроці з метою розвитку та вдосконалення навичок аудіювання. Перед 

прослуховуванням доцільним є введення необхідної нової лексики.  

Заповнення пропусків 

Запишіть текст пісні, залишаючи пропуски замість слів, наприклад 

пропустіть усі дієслова або прикметники. Після дво/триразового 

прослуховування учні вставляють пропущені слова.  

Переплутані рядки 

Запишіть текст пісні, цього разу переставляючи цілі рядки. Завдання 

учнів – відновити правильний порядок, послухавши пісню. Учні можуть 

працювати у парах або міні-групах. 

Знайдіть помилки 

Запишіть текст пісні, зробивши приблизно 20 помилок, наприклад змініть 

часову форму, використайте синонім або антонім замість потрібного слова. 

Після першого прослуховування запропонуйте учням підкреслити слова, які 

відрізняються, а після другого чи третього – надписати те, що вони чують, над 

неправильним словом чи словосполученням. Після перевірки запропонуйте їм 

ще раз перечитати текст та проаналізувати, чи були помилково вжиті слова 

схожими чи протилежними за значенням, що дозволить краще засвоїти 

лексичний матеріал.  

Пісні як матеріал для презентацій 

Як відомо, більшість підлітків мають свої музичні уподобання і серед них 

важко знайти таких, що були б зовсім байдужі до музики. Отже, вони будуть 

більш вмотивованими, якщо запропонувати їм представити свою улюблену 

музику та виконавців. Індивідуально, у парах або невеликих групах учні 

вибирають співака, групу, музиканта чи композитора для презентації. 

Презентація також може бути підготовлена у письмовій формі: у вигляді 

постера, буклету або статті для журналу. Такий вид роботи дає учням 

можливість удосконалювати своє мовлення та розвивати організаторські 

уміння. Це також чудова нагода дізнатися про творчість нових виконавців та 

різні музичні стилі. Сучасні інформаційні технології дозволяють поєднати у 

проектній роботі студійні записи, відео з концертів, фрагменти інтерв’ю тощо. 
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У той час, коли учень чи група учнів демонструють свою презентацію, решта 

виконують завдання, пов’язане з її змістом: занотовують, кому вона 

присвячена, записують свої питання до тих, хто її підготував, що їм особливо 

сподобалося, а що, на їх думку, було невдалим. Ці нотатки є основою для 

підсумкової дискусії після закінчення презентацій. Такий вид роботи поєднує 

розвиток навичок аудіювання, мовлення та письма, забезпечує зростання 

комунікативної компетентності учнів. 

З метою розвитку творчих здібностей можна також запропонувати учням 

влаштувати конкурс на кращий переклад тексту популярної англомовної пісні 

українською мовою або навпаки: української пісні – англійською мовою. 

Для старшокласників пісні можуть стати чудовим засобом при введенні 

нової мовної теми, особливо якщо вона стосується людських стосунків та 

почуттів, культурних та країнознавчих реалій. Гарною ідеєю є використання 

відео з субтитрами, оскільки у цьому випадку створюються умови для 

одночасного візуального та слухового сприйняття. 

Перевірити розуміння пісні можна за допомогою усної дискусії або 

письмових відповідей на наступні запитання:1. Яка тема пісні? 2. Що відчуває 

ліричний герой? 3. Як передані його почуття у тексті та музиці пісні? 4. Як 

виконавець досягає зв’язку з слухачами та глядачами? 

Ці завдання учні виконують у парах або групах з наступним обміном 

думками та обговоренням відповідей. 

При роботі з підлітками також успішно можна використовувати музику 

для створення приємної творчої атмосфери на уроці. Музику краще вмикати, 

коли учні працюють у групах, виконуючи мовні вправи або комунікативні 

завдання. Для цього слід підбирати інструментальні композиції, які не 

перешкоджають зосередженню уваги. 

Отже, результати досліджень показують, що пісні є надзвичайно цінним 

навчальним матеріалом для ефективного вивчення іноземної мови, оскільки 

підходять учням з різними типами пам’яті і темпом навчання. Використання 

пісень сприяє покращенню вимови та вдосконаленню навичок аудіювання; 

вони також можуть бути корисними для розширення активного словника та 

оволодіння базовими граматичними структурами. Можливо, найбільшою 

перевагою використання пісень у класі є те, що вони приносять задоволення, 

створюють позитивну атмосферу для навчання, допомагають подолати мовні та 

психологічні бар’єри, здобути впевненість у власних силах, усувають острах 

перед помилками. Пісні не лише роблять урок цікавим, дозволяючи уникнути 

нудних рутинних завдань, але й дозволяють розвивати творчі здібності та уяву 

учнів, а це, у свою чергу, сприяє розвитку бажання краще оволодіти мовою. 

Варто наголосити, що дуже важливим є правильний вибір пісні у поєднанні з 

вправами, які вчитель планує використати на занятті.  

На жаль, не зважаючи на всі перераховані переваги, саме лише 

використання пісень не вчить учнів спілкуватися іноземною мовою. Для цього 

необхідна правильно підібрана послідовність завдань, успішне виконання яких 

буде сприяти підвищенню мотивації учнів. 
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Застосування E-Learning та M-Learning у навчанні іноземної 
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достатнього рівня володіння іноземними мовами через невелику кількість 

годин на їх вивчення. Саме тому виникла потреба дослідити шляхи підвищення 

ефективності такого навчання. 

Застосування електронних носіїв та безперешкодний доступ до джерел 

інформації позначилися на організації навчального процесу. За останні роки 

одним із сучасних засобів навчання іноземної мови, що впроваджується у всіх 
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галузях та на всіх етапах освіти, є використання мультимедійних технологій, 

які повною мірою забезпечують активізацію всіх сфер діяльності студента. 

Питанням застосування інформаційно-комунікативних технологій 

навчання займалися як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники. Серед 

вітчизняних науковців, що займалися питанням впровадження та використання 

інформаційних технологій є: А. Аханян, А. Андрєєв, Б. Гершунський, 

М. Жалдак, Г. Козлакова, В. Монахов, П. Стефаненко, Я. Ваграменко, 

В. Кухаренко, В. Лазарєв, С. Нестеренко, Є. Полат, О. Рибалко, М. Бухаркіна, 

В. Вержбицький, Ю. Дьомін, Р. Макаров, Н. Ничкало, О. Коваленко, 

С. Сисоєва, Н. Мочуліна.  

У сучасному світі кожна людина прагне мобільності, безперешкодного 

доступу до джерел інформації, а система вищої освіти постійно модернізується 

та є відкритою до різноманітних новацій. Вона орієнтується на попит і має 

пропонувати нові, актуальні та спрямовані у майбутнє освітні пропозиції. 

Сучасний викладач іноземної мови не обмежує себе лише уадиторними 

стінами, а намагається зацікавити та полегшити вивчення іноземної мови, 

застосовуючи різноманітні інформаційні технології, щоб іти в ногу з часом. Так 

все більшої популярності набувають E-Learning та M-Learning. 

Хоча E-Learning та M-Learning в багатьох випадках використовуються 

взаємозамінно, два режими навчання відрізняються у багатьох аспектах. 

К. Рібека (C. Ribeca) дає таке визначення поняття: «Під E-Learning у 

іншомовній освіті слід розуміти впровадження концепцій мультимедійного 

комп’ютерного навчання, які завдяки використанню інтерактивних форм 

роботи та за участі й допомоги викладача уможливлюють індивідуалізацію 

навчального процесу» [3]. 

В Україні електронне навчання (E-Learning) – це навчання з 

використанням електронних технологій для доступу до навчальних програм 

поза традиційною аудиторією. У більшості випадків йдеться про курс, або 

програму, які повністю висвітлені в Інтернеті, але дається можливість 

узагальнення та удосконалення за допомогою викладача в аудиторії. В 

більшості випадків це стосується заочної форму навчання, або як форми 

самоосвіти чи самоудосконалення. 

З появою переносних цифрових носіїв інформації з’явилося таке поняття 

як «мобільне навчання» – M-Learning, яке базується на використанні різних 

портативних електронних засобів, а саме: МР3-програвачів, IPod, IPad, IPhone, 

ноутбуків, нетбуків і мобільних телефонів із відповідними функціями, що 

стають дуже актуальними серед сучасних студентів. 

Аналіз E-Learning та M-Learning дав нам можливість виділити певні 

переваги та недоліки для впровадження у закладах вищої освіти разом із 

традиційними формами навчання, які ми представили у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

E-Learning M-Learning 

 Застосовується, коли є 

необхідність у поглиблених знаннях. 

E-earning є структурованим, 

формальним та обмеженим в часі. 

 Застосовується для коротких 

курсів, для швидкого перегляду. 

 Ментальну функцію виконує 

комп’ютер, або ноутбук. Студент 

“прив’язаний” до комп’ютера. 

 Ментальну функцію виконує 

смартфон, або планшет. Студент 

проходить навчання у зручному для 

нього місці та у формі гри. 

 Великий екран, що дає можливості: 

-деталізації інформації; 

-комплексної графіки; 

-більше засобів для інтерактивності. 

 Малий екран, що дає можливості: 

-простої навігації; 

-подачі інформації стисло, тезисно. 

 Візуально відображається відразу 

весь документ. 

 Візуально відображається не вся 

інформація відразу, необхідне 

прокручування екрану. 

 Мобільна версія сайту є значно 

меншою. Маштабування тексту дуже 

мале. 

 Потребує Інтернет зв’язку.  Використовується незалежно від 

Інтернет зв’язку. 

 Застосовується для великих курсів, 

розрахованих на 30-60 хвилин. 

 Застосовується для коротких 

курсів, розрахованих на 15-30 хвилин. 

Сьогодні у закладах вищої освіти для електронного та мобільного 

навчання широко використовуються такі платформи як Lernplattform та Moodle. 

Застосування викладачами E-Learning та M-Learning при викладанні 

іноземних мов у вищих навчальних закладах сприяє кращому засвоєнню 

матеріалу, або певного курсу і ніяким чином не витискає традиційне навчання, 

де відбувається пряма взаємодія «викладач-студент». 
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Neue Strategien für den Unterricht der Fremdsprachen für 

Studenten der technischen Hochschule im Zeitalter der Globalisierung 
 

Einführung. Derzeit setzt die Strategie der Modernisierung der Bildung den 

Sprachunterricht zu den Prioritäten der Entwicklung der Hochschulbildung. Die 

Umsetzung dieses Konzepts wird eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der 

Hochschulabsolventen bei ihren künftigen Aktivitäten in verschiedenen Bereichen 

sicherstellen: Management, Finanzen und Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und 

andere. Der Fremdsprachenunterricht in der Ukraine befindet sich derzeit in einer 

Phase radikaler Transformation, Neubewertung von Werten, Überarbeitung von 

Zielen, Methoden und Lehrmitteln. Der rasche und radikale Wandel im sozialen 

Leben unseres Landes und sein aktiver Eintritt in die Weltgemeinschaft haben es 

wichtig gemacht, Fremdsprachen zu lernen und sie zu einem echten Mittel der 

internationalen Kommunikation zu machen. [2] 

Ein Universitätsabsolvent ist eine breit ausgebildete Person mit einer 

Grundausbildung. Dementsprechend wird eine Fremdsprache für einen solchen 

Spezialisten nicht nur ein Instrument, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der 

kulturellen und humanistischen Entwicklung. 

Derzeit erfordert der Globalisierungsprozess die Suche nach neuen Ansätzen 

für die Berufsausbildung von Fachkräften, deren Hauptteil darin besteht, 

Fremdsprachen, einschließlich der Fachsprache, mit innovativen Methoden und 

Technologien zu unterrichten. Die Bildung der fremdsprachigen professionellen 

Kommunikationskompetenz der Studenten wird heute im Einklang mit der Kenntnis 

der Normen und Traditionen einer bestimmten Kulturgemeinschaft betrachtet, wobei 

das Studium des kommunikativen verbalen und nichtverbalen Verhaltens in 

realitätsnahen Situationen, das die Bildung und Entwicklung interkultureller 

Kommunikationskompetenz impliziert, als bestimmender Faktor für die Umsetzung 

betrachtet wird, berufliche Aktivitäten, sowie gegenseitiges Verständnis und 

Zusammenarbeit zu erreichen. Besonders akut ist die Notwendigkeit, interkulturelle 

Geschäftskommunikationsfähigkeiten für Studenten zu beherrschen, die diese 

Fähigkeiten in Zukunft in Geschäftsverhandlungen und Besprechungen, bei der 

Durchführung von Präsentationen und bei der Teilnahme an Diskussionen über 

berufliche Themen mit Vertretern anderer Kulturen benötigen. 

Das Ziel dieses Artikels ist es, die grundlegenden Ansätze und Prinzipien der 

Bildung interkultureller Kommunikationskompetenz im Prozess des 
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Fremdsprachenunterrichts für Studenten technischer Hochschule zu rechtfertigen. 

Hauptteil. Eine der wahrscheinlichen Möglichkeiten, um die 

Herausforderungen zu bewältigen, denen sich die moderne Bildung gegenübersieht, 

kann die Bildung sein, die darauf abzielt, eine kreative, hochprofessionelle 

Persönlichkeit zu schaffen, die für die interkulturelle Kommunikation bereit ist, 

sowie die Einbeziehung einer interkulturellen Komponente in den Prozess des 

Fremdsprachenunterrichts. Daher ist es kein Zufall, dass interkulturelle Themen 

derzeit im Fokus ernsthafter Forschung stehen. 

In diesem Zusammenhang ist es äußerst wichtig, die kulturellen und 

geschlechtsspezifischen Merkmale der Menschen bestimmen zu können, um sich 

besser zu verstehen und gegenseitige Anerkennung zu erreichen. [7] 

Interkulturelle Kommunikation ist ein Kommunikationsprozess zwischen 

Vertretern verschiedener Völker, verschiedener Sprachen und Kulturen, d.h. der 

sogenannte interkulturelle Dialog. „Interkulturelle Kommunikation setzt eine 

gleichberechtigte kulturelle Interaktion zwischen Vertretern verschiedener Sprach- 

und Kulturgemeinschaften unter Berücksichtigung ihrer Originalität und Originalität 

voraus, was dazu führt, dass das Universelle durch einen Vergleich von fremden und 

eigenen Kulturen identifiziert werden muss“. [2] 

Die Einbeziehung von „interkultureller Kommunikation“ in den Prozess des 

Fremdsprachenunterrichts beruht auch auf der Tatsache, dass ein moderner Student 

lernen muss, kulturelle Unterschiede angemessen wahrzunehmen und seine 

Aktivitäten unter Berücksichtigung der kulturellen Identität zu strukturieren, um 

Missverständnisse und Vorurteile bei der Kommunikation mit Vertretern anderer 

ethnischer Gruppen wie im akademischen Bereich, auch in einem professionellen 

Umfeld zu vermeiden. Interkulturelle Kommunikation ist ein notwendiger Aspekt in 

einer modernen globalisierten, multikulturellen Gesellschaft und sollte in dieser 

Hinsicht Bestandteil eines Fremdsprachenunterrichtskurses werden. [7] 

Für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht unter dem Gesichtspunkt der 

interkulturellen Kommunikation ist es notwendig, eine Atmosphäre lebendiger und 

natürlicher Kommunikation zu schaffen, die reale Situationen im Sprachunterricht 

imitiert, und Fremdsprachen in einem professionellen Fachgebiet aktiv einzusetzen.  

Dies können wissenschaftliche Diskussionen in einer Fremdsprache unter 

Einbeziehung ausländischer Fachkräfte sein, die Ergebnisse theoretischer und 

praktischer Forschung aus ausländischen Quellen abstrahieren und diskutieren, 

einzelne Fachkurse in Fremdsprachen lesen, Studenten an internationalen 

Konferenzen teilnehmen und als Übersetzer arbeiten, was zu direktem Kontakt mit 

Vertretern anderer Länder führt.[6] 

Es ist notwendig, außerschulische Kommunikationsformen zu entwickeln: 

Clubs, Kreise, offene Vorträge in Fremdsprachen, wissenschaftliche Gesellschaften 

über Interessen. Ein Beispiel ist das Modell für den Unterricht eines Business-

Fremdsprachenkurses. Der Unterricht in einer Geschäftsfremdsprache erfolgt im 

Format einer realistischen Geschäftskommunikation mit ausländischen Partnern mit 

unterschiedlichen kreativen Aufgaben. 

Darüber hinaus finden jährlich Konferenzen in Fremdsprachen statt, die sich 



76 
 

mit den dringendsten Fragen der Wissenschaft und Technologie befassen. Solche 

Aktivitäten tragen auf effektivste Weise zur Entwicklung interkultureller 

Kommunikationsfähigkeiten bei, nicht nur im Hinblick auf das Erlernen einer 

Fremdsprache, sondern auch unter Berücksichtigung des traditionell multinationalen 

Studentenumfelds der Universität in all seiner kulturellen Vielfalt. [2] 

Die oben genannte Aktivität hat ein sehr hohes Bildungspotential und dient 

auch als Mittel zur Überwachung des Wissens, da ihre Ergebnisse für die Zwischen- 

und Abschlusszertifizierung verwendet werden können. 

Das Wesentliche dieses Bildungskonzepts ist daher, dass der Unterricht in 

einer Fremdsprache eindeutig auf die Bildung und Entwicklung der Kompetenzen 

ausgerichtet ist, die den beruflichen Anforderungen eines Hochschulabsolventen 

entsprechen. Um diese Ziele zu erreichen, ist das Erlernen einer Fremdsprache eng 

mit dem Studium spezieller Fächer verbunden, sowohl im Themenplan als auch im 

Hinblick auf die Bildung und Entwicklung beruflich bedeutender Kompetenzen, 

einschließlich interkultureller Kommunikation. 

Gleichzeitig decken diese Prozesse alle Phasen der Ausbildung ab - von 

Grundstudiengängen bis hin zu Masterstudiengängen. Um den Bildungsprozess 

sicherzustellen, wurden geeignete Programme, Lehrbücher und Schulungsmaterialien 

allgemeiner und enger Spezialisierung entwickelt, die die Merkmale der 

interkulturellen Kommunikation im Geschäftsumfeld und im Beruf widerspiegeln. 

Die moderne Bildungstechnologie, die solche Probleme am effektivsten löst, 

wird als fachsprachintegriertes Training angesehen, das Anfang der neunziger Jahre 

entwickelt wurde und heute in vielen Ländern erfolgreich angewendet wird. Der 

integrierte fachliche Unterricht ist eine pädagogische Technologie mit zwei 

Schwerpunkten, bei der eine Fremdsprache sowohl als Studienobjekt als auch als 

Mittel zum Unterrichten eines speziellen Fachs dient. So wird im Bildungsprozess 

das Studium eines speziellen Faches und einer Fremdsprache in die flexible 

Schwerpunktbewegung in verschiedenen Ausbildungsstufen integriert. [8] 

Mit dieser Methode können Sie Sprach- und Fachkenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten erstellen und festigen und die kürzesten und natürlichsten Wege finden, 

um starke Motivations- und Motivationsfaktoren zu erstellen. Mit anderen Worten, 

fachsprachenintegriertes Lernen ist ein didaktischer Ansatz, der es ermöglicht, 

Kompetenzen in einer Fremdsprache in einem einzigen Bildungskontext mit einem 

Fachgebiet zu bilden [6]. 

Dieser pädagogische Ansatz ermöglicht es, nicht nur die Bildung von 

Sprachkompetenzen einzuschränken, sondern auch das intellektuelle Spektrum 

erheblich zu erweitern und damit zur Entwicklung eines kritischen und analytischen 

Denkens beizutragen. Darüber hinaus wird, wie die pädagogische Praxis zeigt, "die 

analytische Arbeit des Studenten im Berufsfeld durch seine intellektuellen 

Bemühungen ergänzt, seine Position zu diesem Problem in einer Fremdsprache zu 

entwickeln und zu formulieren". Die Möglichkeit, die in verschiedenen Sprachen 

ausgedrückten Konzepte zu vergleichen, erweitert die analytische Ressource und 

führt den Studenten insgesamt auf ein höheres Bildungsniveau [1]. 

In der Ukraine ist der Einsatz von Technologie des fachsprachenintegrierten 
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Fremdsprachenunterrichts, der durch die Notwendigkeit internationaler und damit 

interkultureller Kommunikation bestimmt wird, beliebt. Die Notwendigkeit, den 

Unterricht in einer Fremdsprache und in speziellen Fächern zu integrieren, wird 

durch das Wesen der Ausbildung von Fachleuten in verschiedenen Bereichen der 

Wissenschaft und Technologie bestimmt. In der Anfangsphase erfolgt dies in Form 

einer professionell ausgerichteten Ausbildung, die darauf hinausläuft, dass das 

Volumen und die Komplexität der im Sprachunterricht verwendeten fachorientierten 

fremdsprachigen Materialien zunehmen. Es wurden neue Unterrichtsmaterialien 

erstellt, einschließlich audiovisueller Materialien, deren Thema in Zusammenarbeit 

mit speziellen Abteilungen festgelegt wird. In den letzten Jahrzehnten gab es einen 

Übergang von einer rein berufsorientierten Ausbildung zur Anwendung der 

Prinzipien des Fachsprachenunterrichts. Der Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung 

des Fachwissens durch fremdsprachiges Material und der Bildung beruflich 

bedeutender Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine der Prioritäten war die interkulturelle 

Kommunikationskompetenz, die für jede Aktivität mit ausländischen Partnern von 

entscheidender Bedeutung ist.  Die Fremdsprachenlehrer konzentrierten sich darauf, 

diese Ziele zu erreichen. Die Entwicklung der Unterrichtstechnologien im Lichte des 

fachlichen integrierten Lernens lässt sich am deutlichsten am Beispiel von Ansätzen 

zum Unterrichten von Studenten technischer Fachrichtungen nachvollziehen [5]. 

In Anbetracht der Bedeutung der Einbeziehung einer interkulturellen 

kulturellen Komponente in den Prozess des Fremdsprachenunterrichts muss darauf 

hingewiesen werden, dass es eine schwierige Aufgabe ist, Menschen zu lehren, zu 

kommunizieren und ihre Gedanken in einer Fremdsprache zu formulieren und nicht 

nur Fremdsprache zu verstehen, die durch das Verständnis erschwert wird. Neben den 

Sprachkenntnissen wird ihre Wirksamkeit von einer Reihe von Faktoren beeinflusst: 

den Bedingungen und der Kultur der Kommunikation, den Etikette-Regeln, der 

Kenntnis nichtverbaler Ausdrucksformen (Mimik, Gesten) und dem Vorhandensein 

von tiefem Hintergrundwissen. 

Es ist offensichtlich, dass sich das Bildungsumfeld zu einem wirksamen 

Instrument entwickelt, mit dem interkulturelle Probleme gelöst werden. Unter diesem 

Gesichtspunkt hat der Fremdsprachenunterricht das größte Potenzial als direktester 

Weg zur Wahrnehmung und zum Verständnis sowohl nationaler Merkmale als auch 

universeller kultureller Werte. In diesem Zusammenhang spielt die Stimulierung des 

persönlichen Wachstums der Schüler durch eine wissenschaftlich fundierte, 

methodisch fortschrittliche und praxisorientierte Lernstrategie eine wichtige Rolle. 

Neben dem fachsprachenintegrierten Unterricht ist es den Studenten nicht 

weniger möglich, die oben genannten Ziele zu erreichen, indem sie die Studenten im 

Rahmen des Sprachtrainings mit den besten Beispielen ausländischer klassischer und 

moderner Fiktion vertraut machen. Die Arbeit mit fremdsprachigen Kunstwerken 

richtet sich hauptsächlich an die spirituelle und emotionale Seite des Studenten, was 

ihm die Möglichkeit gibt, ein tiefes Verständnis für eine andere Kultur zu erlangen. 

Dies schafft die Voraussetzungen für die Umsetzung des Prinzips der 

Lernentwicklung. Das wahre Verständnis einer Fremdsprache manifestiert sich nur, 

wenn der Student in der Lage ist, sein eigenes Denken zu formulieren oder sogar in 
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einer Fremdsprache zu denken. Mit anderen Worten, es gibt motiviertes Sprechen, 

kritisches Verständnis dessen, was gelesen wird. 

Offensichtlich erhöht dieser Ansatz die Rolle des Lehrers erheblich, der über 

eine Reihe notwendiger Kenntnisse und Methoden verfügen muss, um den Studenten 

interkulturelle Kommunikation beizubringen. Der Lehrer muss dem wichtigsten 

methodischen Prinzip folgen - mit den Studenten auf der Grundlage einer 

gleichberechtigten Partnerschaft arbeiten. Bei der Erörterung einer Frage sollte ein 

Fremdsprachenlehrer den Studenten seine Meinung nicht „aufzwingen“. Ihre 

Aufgabe ist es, eine problematische und methodisch durchgedachte Frage zu 

formulieren und ihre Diskussion nach der Formel „kontrollierte Freiheit“ zu 

konstruieren, wenn der Lehrer gleichberechtigt mit den Studenten an der Diskussion 

teilnimmt und die richtige Richtung für den Unterricht festlegt. Ein solcher Ansatz 

kann den Studenten dazu anregen, den Lernprozess, die Selbstregulierung und die 

Autonomie bei der Beherrschung des Wissens sowie die Bereitschaft, die sensibelsten 

Themen im Zusammenhang mit dem Konflikt der Kulturen konstruktiv und bewusst 

zu diskutieren, kreativ wahrzunehmen. 

Schlussfolgerungen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in den letzten 

Jahrzehnten globale soziale, politische und wirtschaftliche Veränderungen zu einer 

beispiellosen Migration von Völkern geführt haben, deren Neuansiedlung, 

Zusammenstoß, Verwirrung, was natürlich zu Konflikten und gegenseitiger 

Durchdringung von Kulturen führt. 

Gleichzeitig eröffnen der wissenschaftliche und technologische Fortschritt und 

die Bemühungen eines rationalen und friedlichen Teils der Menschheit neue 

Möglichkeiten, Arten und Formen der Kommunikation, deren Hauptbedingung 

gegenseitiges Verständnis, Dialog der Kulturen, Toleranz und Respekt für die Kultur 

der Kommunikationspartner ist. 

Bei der Vorbereitung zukünftiger Fachkräfte nimmt die interkulturelle 

Kommunikation einen besonderen Platz ein, da sie ebenso wie in der allgemeinen 

Kultur das soziokulturelle, intellektuelle und moralische Potenzial von Studenten und 

Lehrern ansammelt. Ein moderner Student muss lernen, kulturelle Unterschiede 

wahrzunehmen. Das Bewusstsein für kulturelle Identität und Unterschiede wird dazu 

beitragen, viele Konflikte, kulturelle Schocks und Vorurteile gegenüber anderen 

ethnischen Gruppen zu vermeiden. Interkulturelle Kommunikation ist ein 

notwendiger Aspekt in einer modernen globalisierten, multikulturellen Gesellschaft. 

Es sollte jedoch beachtet werden, dass interkulturelle Kommunikation und ein 

Verständnis für interkulturelle Unterschiede nicht von alleine entstehen können, 

sondern gezielt lernen müssen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, ein solches 

Wissensgebiet wie die interkulturelle Kommunikation zu entwickeln und moderne 

Methoden zum Studium und Lehren dieses Aspekts zu erforschen sowie Lehr- und 

Methodenhilfen zu entwickeln, die auf dem Konzept der interkulturellen 

Kommunikation basieren [1]. 

Interkulturelle Unterschiede sind aus mehreren Gründen wichtig, um sie zu 

untersuchen: 
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- Interkulturelle Unterschiede ermöglichen es, die Merkmale ihrer Kultur klarer 

zu verstehen. 

- Wenn Sie die interkulturellen Merkmale kennen, können Sie effektiver mit 

Vertretern einer anderen Kultur interagieren, einschließlich der 

Geschäftskommunikation; 

- Die Kenntnis der Kulturen anderer Nationen lehrt die Toleranz der Menschen 

und den Respekt gegenüber Vertretern anderer Nationen. 

- Die Kenntnis interkultureller Unterschiede ermöglicht die Vermeidung 

interethnischer Spannungen und kann als Leitfaden für interethnische Konflikte 

dienen. 

Zukünftige Fachkräfte, Hochschulabsolventen, müssen daher nicht nur eine 

Fremdsprache beherrschen, sondern auch über soziokulturelle Informationen 

verfügen, die Normen und Standards des Geschäftsverhaltens im Land der zu 

untersuchenden Sprache kennen und unter Berücksichtigung der Merkmale der 

interkulturellen Kommunikation Fähigkeiten zur Geschäftskommunikation erwerben. 

Zu diesem Zweck werden in diesem Artikel die wichtigsten Ansätze und Prinzipien 

für die Bildung interkultureller Kommunikationskompetenz im Prozess des 

Fremdsprachenunterrichts für Studierende technischer Hochschulen vorgestellt, unter 

anderem durch das Prisma des fachsprachenintegrierten Lernens als eine der 

Methoden moderner Bildungstechnologien. Fachs orientierte Konferenzen und 

Studentenwettbewerbe in einer Fremdsprache, Gruppendiskussionen, Rollen- und 

Geschäftsspiele, Modellierung und Analyse von Geschäftssituationen, 

Präsentationen, Teilnahme an gemeinsamen Projekten sowie das Lesen von 

Belletristik in einer Fremdsprache regen unserer Meinung nach die Sprach- und 

Gedankenaktivität an. Im Allgemeinen sollte moderne Bildung die Voraussetzungen 

für die Bildung einer freien Persönlichkeit, für das Verständnis anderer Menschen, 

für die Bildung von Denken, Kommunikation, praktischen Handlungen und 

Handlungen einer Person schaffen, die zur Überwindung des Kulturkonflikts 

beitragen können. 
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Project method as a method of forming students’  

communicative competence 
 

Nowadays international relations are expanding and changing that leads to an 

increasing role of English for non-English-speaking countries. Knowledge of English 

is a way to succeed in career and everyday life both. Knowledge of a foreign 

language is a real necessity and a must for a successful career. 

Nowadays education should give not only theoretical knowledge, but also the 

ability to perceive and reproduce information, to work independently. Project-based 

learning (PBL) is a model that organizes learning around projects. It is a teaching 

method in which students gain knowledge and skills by working for an extended 

period of time to investigate and respond to an authentic, engaging and complex 

question, problem, or challenge and culminate in realistic products or presentations 

At the turn of the XIX and XX centuries scientists and pedagogues began to 

think about a new system of education that would focus on a student and his 

individual aptitude. The origin of the method of projects dates back to the early 20th 

century in the United States. This method was introduced into school education by an 

American philosopher and his disciples J. Dewey H. Kilpatrick. E. Collings and 

proclaimed the principle of "learning by doing". The essence of the method is that 

students, based on their interests, together with a teacher’s help, solved some 

practical problem. On one hand, projects are sources of learning process, and, on the 

other hand, they are considered as areas where formerly gained knowledge could be 

put into use. Passed exams and diploma shouldn’t be the goal of obtaining 

knowledge. John Dewey argued that the process of "acquiring" isolated facts and 

useless skills, time-consuming and thought-provoking efforts, acts destructively: the 

individual loses the ability to assess really important things. [2] 

In foreign methodology complexes, the project based learning is widely 

presented, project tasks are proposed after each section studied. In the Russian 

schools, the methodology is not yet widespread, despite the fact that many Russian 

complexes offer various options for creating projects. 

The project method requires special skills and training from the teacher. The 

teacher`s role and the student changes significantly. Teachers should not only 

conduct classes in the form of lectures, but need to be flexible, in a certain extent 

artistic, interesting, and interested in a subject [3]. The teacher should always keep up 

with the times and give as much current information as possible and help students in 
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subject`s mastering. In the context of this method, students play the role of flagship, 

and the teacher is only a navigator on this huge ship sailing to knowledge. 

There are different types of projects. The project`s choice is determined by a 

communicative task. Everything depends on the purpose and tasks that need to be 

solved in the course of the work. The type of project determines a structure, methods, 

sources of information and a reporting form: 

1.Group project - research is conducted by a group and each student studies a 

particular aspect of the topic; 

2.Mini-project – Research Consists of Conducting interviews; 

3.Individual project – research involves reading up for interesting to the student 

topic and suitable for individual work. 

The method of projects is a game method, and the result is achieved through 

collective group activity and the final product is developed collectively and presented 

publicly. Thus, the speech development of competence is developing, which is 

especially important for foreign language learning. Group work contributes to 

improving students` communicative skills, and the project activity itself makes it 

possible to select assignments and topics according to students` individuality and 

interests [5]. 

While preparing for the project students get acquainted with the peculiarities of 

behavior in a specific communicative situation, get experience in public speaking, 

and develop ability to express their position openly on a particular topic, learn new 

lexical and grammatical units, and activate using of language clichés. 

The work on the project takes place in several stages; it is more convenient to 

represent the stages by the example of individual project assignments. 

Name of Project: «Great Britain» 

Purpose: Learning history, culture, traditions of the country, the assimilation of 

vocabulary and grammar, gaining experience of public speaking, working in a group, 

developing communication skills. 

Culminating Products and Performances: Create mental map of chosen region 

of the country, which reflects the main, interesting and most memorable elements of 

the culture. Create the presentation and perform it publicly. 

Stages of preparation for the project: 

Definition and development of the topic: learning vocabulary, grammatical 

structures, listening and reading texts on the topic, activating the material in lexical 

and grammatical exercises 

Discussion of the project topic: search for answers to problematic issues. 

Development of the project plan 

Distribution of tasks, roles: the formation of creative groups, each group must 

be responsible for a certain region of Great Britain (Ireland, Wales, Scotland and 

England), the distribution of tasks between members of the group. 

Discover additional information: search and selection of material in various 

sources, use of authentic materials (at least 1) for greater reliability of data. 

Designing the project in Power Point 
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Project Presentation. Present a project using the basic vocabulary and 

grammar for the topic. 

Discussion of the project and summarizing: Reflection. After the project 

presentations, a general discussion is needed, according to the plan prepared by the 

teacher. 

Name of Project: «Back in days» 

Purpose: To form students’ understanding of possible ways to realize 

themselves in live, learning vocabulary, grammatical structures, listening and reading 

texts on the topic, activating the material in lexical and grammatical exercises, 

develop the skill of oral presentation and group working. 

Culminating Products and Performances: With experience of older generation 

help students with a difficult choice of their future path in life. Students publish a 

collection of stories in which specific family stories related to growing up and 

professional developments are told. 

Stages of project`s preparation: 

Definition and development of the topic: learning vocabulary, grammatical 

structures, listening and reading texts on the topic, activating the material in lexical 

and grammatical exercises 

Discussion of the project topic: Each student creates a story using journalistic 

research methods, such as interviews and document research. They solve specific 

questions that help to understand how members of their families went through the 

growing up stages and how they chose this or that profession. 

Development of the project plan 

Distribution of tasks, roles: The class is divided into groups of 3 to 5 

(depending on the number of students), each group is entrusted to create a collection 

of short stories in English. 

Discover additional information: Search and selection of material in various 

sources; questioning, interviewing. 

Designing the project in Power Point 

Project Presentation: Publish a thoughtful collection of narrative nonfiction 

writing in which students tell specific family stories of growing up. Present a project 

using the basic vocabulary and grammar for the topic. 

Discussion of the project and summarizing: Reflection. After the project 

presentation, a general discussion is needed, according to the plan prepared by the 

teacher. The best stories from collections of short stories are published in the school 

newspaper. 

The idea of implementing project method is justified by the fact that its using 

leads to communicative competence`s development and is aimed to creating a 

sustainable motivation for learning English. Interesting and unusual tasks create 

conditions for successful language learning, as students are involved in educational 

process. However, do not assume that the project method can exist separately from all 

other teaching methods. Only in combination with all pedagogical methods and 

techniques we can achieve positive results. 
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Технологія навчання у співпраці та партнерстві  

на уроках англійської мови 
 

Сучасна професійна і соціальна практика вимагає від фахівців навичок 

колективного прийняття рішень, володіння партисипативним стилем і 

здійснення співробітництва на основі розвинених партнерських відносин і 

умінь взаємодіяти у команді.  

Термін «співпраця» означає спільну роботу, що виконується разом. 

Основна ідея технології – створити умови для активної спільної навчальної 

діяльності учнів у різних ситуаціях. Ця технологія базується на ідеї взаємодії 

школярів у групі, ідеї взаємного навчання, при організації якого учні беруть на 

себе не тільки індивідуальну, але й колективну відповідальність за вирішення 

навчальних задач, допомагають один одному, несуть колективну 

відповідальність за успіхи кожної дитини. Виходячи з цього, мета навчання у 

співпраці є інтегративною за своєю суттю. Вона полягає у вирішенні наступних 

взаємопов’язаних завдань: 

а) в оволодінні кожним учнем у ході спільної діяльності знаннями, 

навичками та вміннями на рівні, який відповідає його індивідуальним 

особливостям розвитку; 

б) у досягненні в ході спільної навчальної діяльності ефекту соціалізації 

та набуття комунікативних умінь; 



84 
 

в) у формуванні готовності до надання допомоги один одному в ході 

спільної навчальної діяльності і до набуття колективної відповідальності за 

роботи у співпраці [3, с.119]. 

Ця форма діяльності відрізняється від фронтального та індивідуального 

навчання, в умовах якого учень виступає як індивідуальний суб’єкт діяльності, 

який відповідає тільки за себе, за свої успіхи і невдачі. При навчанні у співпраці 

створюються умови для взаємодії і співпраці в системі «учень-учитель-група» і 

відбувається актуалізація колективного суб’єкта навчальної діяльності. 

Організація навчання у співпраці обумовлюється наступними 

принципами: одне спільне завдання на групу; одне спільне заохочення на 

групу; розподіл ролей [2]. 

Важливими діями вчителя на уроці англійської мови стають правильне 

формування завдання для кожної групи або всіх груп одразу, розподіл учнів на 

групи, визначення в кожній групі ролей, які учні самі розподіляють між собою.  

Виділяють таки види співпраці: 

а) співпраця учасників у виробленні єдиної ідеї; 

б) комбінування інформації, відомої різним учасникам; 

в) передача інформації від одного учасника до іншого. 

Способи впливу членів групи (команди) будуються на вербальних 

договірних зобов’язаннях, які служать і засобом об’єднання, і засобом тиску. 

Найбільш ефективними методами у формуванні відносин співробітництва і 

партнерства є методи інтенсивного навчання. 

Інтенсивне навчання – це спосіб пізнання, здійснюваний в формах 

спільної діяльності учнів, де всі учасники освітнього процесу взаємодіють один 

з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють 

ситуації, оцінюють дії колег і свою власну поведінку, занурюються в реальну 

атмосферу ділового співробітництва з вирішення проблем, при необхідності 

лідирують [1]. 

До інтенсивних технологій навчання співпраці можуть бути віднесені: 

евристична бесіда, презентації, дискусії, «мозкова атака», метод круглого столу, 

метод ділової гри, конкурси практичних робіт з їх обговоренням, рольові ігри, 

тренінги, колективні рішення творчих завдань, кейс-метод, практичні групові та 

індивідуальні вправи, моделювання виробничих процесів або ситуацій, 

проектування бізнес-планів і різних програм, групова робота з авторськими 

посібниками, ілюстративними матеріалами, обговорення спеціальних 

відеозаписів, включаючи запис власних дій, педагогічна студія, зустрічі із 

запрошеними фахівцями, методи з використанням комп’ютерної техніки, 

майстер-класи та ін. 

Перевагами інтенсивних технологій навчання є те, що вони дозволяють 

сформувати в учнів уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, виявляти, 

аналізувати і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки і вирішувати 

конкретні професійні проблеми, розвивати навички роботи груповим методом 

при підготовці і прийнятті управлінських і професійних рішень і встановлювати 

взаєморозуміння між учасниками навчання. 
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Спираючись на емоції або свідомість учасників, умовно виділяють 

наступні типи співпраці [3, с.120]: 

 емоційний - створення атмосфери емоційного настрою, співзвуччя 

переживань від процесу і результатів взаємодії, акценти на яскраві моменти, 

відкрите вираження емоцій і прояв почуттів, емоційно забарвлені оцінки і 

вираження своєї думки; 

 когнітивний - створення атмосфери творчого пошуку та логічного 

аналізу, прояви кругозору й інтелекту, професіоналізму, нестандартності, 

ємності й оригінальності думки. 

При взаємодії учасників в освітньому процесі на основі інноваційних 

інтенсивних технологій для кожного створюються можливості мати право на 

власну думку і сумнів у правильності дій інших партнерів. Саме тому співпраця 

і партнерська взаємодія допомагають кожному учаснику такої форми діяльності 

максимально розкрити себе, продемонструвати свої можливості (особистісні, 

інтелектуальні, лідерські, комунікативні).  

До основних ефективних механізмів, що забезпечують формування 

партнерської взаємодії педагогів і учнів відносяться наступні: 

- взаєморозуміння - результат пізнання людей, формування загальних 

цілей і методів взаємодії; 

- координація - пошук таких засобів спілкування, які в найкращій мірі 

відповідають намірам і можливостям людей; 

- узгодження - механізм взаємодії, що стосується в основному 

мотиваційної сторони спілкування. 

Таким чином, кооперативне навчання базується на так званій «позитивній 

взаємозалежності», коли успіх можливий лише за умови взаємодії одне з 

одним. Співпрацюючи в малих групах, учні й учениці озвучують думки, 

аргументують свій погляд, дивляться на поставлену проблему під різними 

кутами, навчаються сприймати інші погляди. Навчання через співпрацю 

(кооперативне навчання), ґрунтується на кількох важливих концептах. 

Команди. Учнівські групи з чотирьох учасників/учасниць підходять  

якнайкраще. Вони достатньо малі для активної участі всіх членів команди та за 

необхідності їм можна легко розділити для роботи в парах. 

Є три типи команд: різнорідні, однорідні та такі, що утворюються у 

випадковий спосіб. Гетерогенні групи (різної статі, здібностей, віросповідання 

тощо) зазвичай закріплюються педагогом і є довготерміновими. Гомогенні та 

“випадкові” групи, що час від часу формуються для виходу за межі базової 

команди, приносять розмаїття. 

Бажання. Для успіху кооперативного навчання потрібне бажання 

учнівства співпрацювати. Розбудова команд і класу загалом створюють це 

бажання. Оцінки для команди не використовують, оскільки вони зазвичай 

підривають мотивацію і часто є несправедливими. 

Принципи. Існують чотири принципи кооперативного навчання, які разом 

утворюють акронім PIES (з англійської – пироги): 
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Позитивна взаємозалежність (positive interdependence). Контрольне 

запитання: чи успіх однієї особи призводить до успіху іншої / інших? Чи 

відчувається потреба в допомозі одне одному під час взаємодії? 

Індивідуальна підзвітність (individual accountability). Контрольне 

запитання: чи затребувані показники кожного та кожної, що доступні публічно? 

Участь, що передбачає рівність (equal participation). Контрольне 

запитання: наскільки забезпечені шанси для участі кожної та кожного? 

Одночасна взаємодія (simultaneous interaction). Контрольне запитання: яка 

частина команди активна в один момент/одночасно? 

Якщо всі чотири принципи втілено, то це і є кооперативне навчання.  

Отже, навчання у співпраці – це навчання у процесі спілкування один з 

одним; цілеспрямована діяльність у співпраці дозволяє підвищити інтерес до 

занять і значною мірою збільшити час мовленнєвої практики кожного учня на 

уроці.  
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 кафедри іноземних мов професійного спрямування,  

Національний університет харчових технологій  

 

Кейс-метод як сучасна технологія викладання іноземної мови 

професійного спрямування 
 

До списку складових освіти сучасної людини обов’язково включається 

здатність володіти іноземною мовою. Тому викладання англійської мови 

студентам закладів вищої освіти залишається наразі актуальним питанням. 

Концепція розвитку англійської мови у сфері вищої освіти зазначає, що 

«Україна визнає…англійську мову як ключову компетенцію в умовах інтеграції 

https://nus.org.ua/view/navchannya-bazovane-na-spivpratsi-32-strategiyi-kooperatsiyi-u-klasi/
https://nus.org.ua/view/navchannya-bazovane-na-spivpratsi-32-strategiyi-kooperatsiyi-u-klasi/
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та глобалізації економіки, інструмент міжнародного спілкування, засіб 

приєднання до європейського освітнього, наукового та професійного простору, 

умови ефективної інтеграції та фактору економічного зростання країни» [2]. 

Необхідність отримати знання і практичні навички у даній області розуміють не 

тільки викладачі університетів, але й самі студенти, які сьогодні очікують 

отримати в результаті навчання такі знання, що  дійсно допоможуть їм у 

майбутньому працевлаштуванні. Ця мета піднімає мотивацію майбутніх 

фахівців до вивчення іноземних мов, і особливо англійської, і в той же час 

підвищує їхні вимоги. Викладачам необхідно використовувати сучасні методи, 

які допомагають пов’язувати академічне навчання з практикою.  

 У процесі формування іншомовної компетентності студентів серед 

різноманітних методів викладання ми виділяємо метод кейсів, якій, на нашу 

думку, є одним з тих методів, які допомагають досягати поставленої мети. 

Вперше метод ситуативного аналізу, або кейсів, був розроблений 

Гарвардською бізнес школою. Згодом він поширився як за кордоном, так і  в 

Українських вищих навчальних закладах, але був пов’язаний із методами 

управління бізнесом Ці питання висвітлювали А. Джеймс, Р.К.Джин та М.Р. 

Ліндерс. П. Дейл у роботі в The Internet TESL Journal (2002) аналізує різні типи 

кейсів. Загальні поняття, методологію, типи кейсів та процес становлення цього 

методу в Україні розглядають Ю. Сурмін та Е. Міхайлова. О. Бурба, Н. 

Денісова, Т. Смолянська розробляють каталоги навчальних кейсів та 

ситуативних вправ в галузі «Державне управління». 

Ми вважаємо, що дослідження можливостей використання метода на 

заняттях з іноземної мови висвітлено недостатньо. Особливо результативним, 

на нашу думку, він може стати у процесі вивчення іноземної мови 

професійного спрямування виходячи з того, що мета викладання фахової 

іноземної мови пов’язана з певними господарськими галузями і спрямована на 

опанування спеціальної іншомовної лексики.  

Як зазначається у загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, у 

плані комунікативної компетенції цей вид навчання концентрується на певних 

лексичних полях лінгвістичного компонента (наприклад, презентація та опис) і 

деяких соціолінгвістичних нормах [1, с. 204]. 

Ю.П. Сурмін у своєму дослідженні cast-study методу виділяє кілька типів, 

що визначаються відповідно до їхньої функції. Це навчальний, виховний, 

тренувальний, аналітичний, дослідницький, систематизуючий та 

прогностичний [3, с. 21]. 

Кейс-метод у викладанні іноземної мови використовується для того, щоб 

помістити студентів у симульовані ситуації, пов’язані із їхнім основним 

предметом навчання. Мета – мотивувати їх говорити іноземною мовою під час 

вирішення проблем, які студентам цікаві [6], або пов’язані із майбутньою 

професією. Ми вже описували використання кейс-методу у роботі з майбутніми 

фахівцями у сфері туризму та готельної справи [4]. Зазначені спеціальності  

багаті на різноманітні теми, які можна розглядати під час занять із залучанням 

кейс-методу. 
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Викладач, що використовує даний метод, повинен проводити певну 

підготовчу роботу, яка ускладнюється необхідністю залучати суто професійний 

матеріал інших спеціальностей, але виводить роботу на суміжні професійні 

грані, які потрібні студенту у його майбутній професії.  

Спочатку надається необхідний лексичний матеріал та проводиться 

ознайомлення з проблемою в цілому, виділяється головне питання та 

формуються пропозиції, що висуваються групами студентів. Запропоновані 

рішення аналізуються та вибирається найбільш оптимальне. І під кінець 

діяльність оцінюється студентами і викладачем.  

Така робота найбільш ефективно проводитися зі студентами з середнім та 

високим рівнем володіння іноземною мовою. Однак, оскільки є можливість 

використовувати домашні заготовки, то у роботі можуть приймати участь 

студенти різних рівнів. Представники гуманітарних спеціальностей, як, 

наприклад, зазначена нами спеціальність «Туризм», можуть використовувати 

розроблені ситуації, що пропонуються деякими підручниками. Студентам 

технічних спеціальностей складніше: майже немає готових завдань і в той же 

час доводиться розібратися в малознайомих професійних ситуаціях, оскільки 

іноземна мова викладається переважно на перших курсах університетів, коли 

предмети професійного циклу ще попереду. Така ситуація, на жаль, негативно 

впливає на практику використання методу кейсів і на результат опанування 

іноземної мови професійного спрямування у закладах вищої освіти. У даній 

ситуації підходить навчальний тип кейс завдань. Такий тип занять допомагає 

опановувати як лінгвістичну компетенцію, а саме лексичну - знання і здатність 

використовувати мовний словниковий запас, так і прагматичну –  

функціональне використання опанованої лексики [4, с. 148]. 

Дослідники кейс методу зазначають важливість підтримки командного 

духу під час проведення кейсу – це може підвищити рівень кінцевого 

результату. Також необхідно чітко розписати план перебігу кейсу, розподілити 

ролі. Під час проведення презентації обґрунтовується необхідність задіяти як 

можна більше учасників, надаються схеми розподілу ролей в презентації [5,c.5]. 

Таким чином можемо зробити висновок, що кейс метод за своєю 

природою є інтенсивним методом, має хороші перспективи застосування у 

процесі викладанні іноземної мови студентам вищої школи, в той же час, 

вимагає ретельної творчої підготовки як викладачів, так і студентів. До участі у 

кейсах можна залучати студентів різних рівнів, однак найбільш результативна 

робота відбувається на середньому та високому рівнях володіння іноземною 

мовою. Серед недоліків можна зазначити ситуацію недостатньої професійної 

підготовки студентів молодших курсів, на яких зазвичай викладається курс 

іноземної мови професійного спрямування. 

Очевидно, що питання використання методу та розробки цікавих кейсів 

для студентів різних спеціальностей потребує подальших теоретичних та 

практичних розробок.  
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Якимчук Н.О., учитель вищої категорії  

Луцький навчально-виховний комплекс 

 загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7-природничий ліцей 

 

Упровадження елементів STEM-освіти під час вивчення  

англійської мови 
 

Формування освіченої, творчої особистості, здатної діяти в нових 

соціально-економічних умовах передбачає оновлення змісту й тактики 

здійснення навчального процесу, спрямованого на розвиток особистості учнів, 

їх креативності. Сучасні умови вимагають від учнів не лише певних знань, 

умінь і навичок, а й здатності до виконання завдань-винаходів. 

Покоління сучасних школярів отримує інформацію, насамперед, 

візуально. Тож учителям варто почати використовувати нові методи навчання 

вже сьогодні, щоб отримати найкращий результат. 

У зв’язку з цим упровадження в навчально-виховний процес STEM-освіти 

дозволяє поєднати науку зі шкільними знаннями, сформувати в учнів 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/doradchi-organi/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-2019
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/doradchi-organi/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-2019
https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.2-1/26
https://doi.org/10.15643/libartrus-2015.3.7
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найважливіші характеристики, які визначатимуть компетентного фахівця в 

майбутньому 

STEM-освіта (абревіатура від англійських слів Science, Technology, 

Engineering, Math, що в перекладі означає наука, технології, інженерія та 

математика) – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує 

учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й 

іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять. Подібна система освіти 

вчить жити в реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, 

критично мислити й бути розвиненою творчою особистістю. 

STEM-освіта – це створення умов для гармонійного формування науково-

зорієнтованої освіти на основі модернізації не лише математично 

природничого, а і суспільно-гуманітарного напрямів освіти, це широкий вибір 

професійно-особистісного розвитку. 

Основним принципом впровадження такої освіти є особистісний підхід, 

який орієнтується на вікові та індивідуальні особливості учнів, їхні нахили та 

інтереси. 

Сьогодні систему освіти вже неможливо уявити без комп’ютерних 

технологій, цифрового контенту чи інтернет-мережі, тому все частіше для 

уроків англійської мови учні створюють презентації, відео, виготовляють 

буклети, журнали для підлітків, роблять макети своїх будинків, шкіл реальних 

чи омріяних, або здійснюють віртуальні подорожі, наприклад, 

Великобританією тощо. 

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки, які 

спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню 

в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення 

до питань, що розглядаються на уроці. Англійська мова – це предмет, який 

охоплює та поєднує майже всі сфери людського життя, тому міжпредметні 

зв’язки тут чітко виражені.  

Оскільки STEM-освіта – це й міжпредметна інтеграція, то вчителю, який  

працює у сучасній школі варто пам’ятати, що вивчати навчальний матеріал 

потрібно за темами, які поєднують декілька предметів, матеріал яких тісно 

пов’язаний між собою та мають практичне застосування, адже головне, щоб 

учень не тільки міг продемонструвати результати своєї роботи, а і усвідомив, де 

на практиці зможе їх застосувати. Це дає йому можливість набути досвіду, бути 

впевненішим у власних силах, вчить іти до визначеної мети, долати перешкоди, 

перевіряти свою роботу багато разів, але не зупинятися перед труднощами. 

Тому під час вивчення, наприклад, теми “Natural Disasters”  проводжу 

інтегровані уроки англійська + екологія, де школярі спілкуються англійською 

мовою, працюючи в групах, вивчають нову лексику, аналізують причини 

виникнення тих чи інших природних катаклізмів, виробляють рекомендації, що 

варто робити, для того, щоб зменшити їх кількість. Отож діти вдосконалюють 

свої знання не тільки з екології, біології, а й з англійської мови. З великим 

задоволенням  учні беруть участь й у різноманітних інтегрованих позакласних 
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заходах: брейн-рингах, турнірах, вікторинах тощо. Так разом із учителями 

англійської мови та біології  проводила брейн-ринг "The World Around Us", на 

якому учні продемонстрували не тільки вміння працювати в команді, а й 

практичне володіння англійською мовою та знання з екології, біології, 

географії.  

Під час семінару директорів навчальних закладів, який відбувався у 

нашій школі, разом з своїми вихованцями, учнями 9-х й 10-х класів взяла 

участь у роботі інтегрованого засідання творчої групи учнів з біології та 

англійської мови на тему: «Вода – це життя! Збережемо її для майбутніх 

поколінь!» Школярі коментували  відео англійською мовою про одну із 

глобальних проблем людства: використання та збереження чистої питної води 

та висловлювали пропозиції щодо економного споживання чистої питної води. 

Протягом STEM-дня, темою якого була «Картопля», учні презентували 

англійською мовою проєкти про лікувальні властивості картоплі, ділилися 

рецептами улюблених страв. 

Отож перевагами STEM-освіти є: 

- за STEM методикою ключове місце посідає практична проблема чи 

завдання, а вирішувати їх учні вчаться не в теорії, а на практиці. 

-STEM-освіта – це творчий простір світогляду дитини, де вона не тільки 

реалізовує свої потреби, а й готується до дорослого життя у соціумі, свідомо 

вибираючи майбутню професійну діяльність. 

- STEM- методика, надає дитині набагато більше автономності, завдяки 

чому вона вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та відповідати 

за них. 

-на уроках за STEM-технологією є можливість не лише вивчати 

теоретичний матеріал, але й закріплювати знання практично, використовуючи  

різноманітні цікаві завдання різної важкості. 

Отже, одне з основних завдань сучасної школи – створити умови для 

різнобічного розвитку підростаючого покоління, забезпечити активізацію і 

розвиток інтелекту, інтуїції, креативного, аналітичного, творчого, 

інноваційного мислення, вміння працювати в команді та розв’язувати конкретні 

завдання, поєднуючи теоретичні знання із практичними навичками з 

урахуванням можливостей кожної дитини. 

STEM – освіта – це наука і життя, що формує науково-природничий 

світогляд, підприємницькі навички; вчить практично використовувати знання з 

екології, біології, географії, економіки та інших предметів на уроках 

англійської мови; розвиває комунікативні здібності учнів, вміння працювати в 

групах. 
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Переваги модульного об’єктно-орієнтованого динамічного 

навчального середовища як інструменту дистанційного навчання 
 

Останніми роками освітяни у всьому світі все частіше використовують 

інформаційні технології для підготовки до занять, для інструктування студентів 

та адміністрування інформації. Спостерігається тенденція до активного 

впровадження онлайн-курсів, персоналізації, інтерактивності онлайн-навчання, 

яке також називається електронним навчанням, яке поряд з різними 

інтеграціями e-learning з традиційними класами швидко розвивається. Flip 

teaching, або flipped classroom, є хорошим прикладом інтеграції e-learning та 

традиційного навчання. Термін «flipped classroom» означає, що метод навчання 

відвертається або відхиляється від традиційного методу. У flipped classroom 

інструкція подається в Інтернеті, а час у класі можна ефективно 

використовувати для виконання домашніх завдань, вправ, проектів, обговорень 

чи інших інтерактивних заходів, що ілюструють концептуальний зміст 

навчання. Це нововведення залучає студентів до уроку і дає їм більше 

можливостей отримати практичні навички та знання. Наприклад, студенти у 

flipped classrooms можуть переглядати уроки за допомогою відео- чи 

аудіозаписів, а потім виконувати різні завдання та вправи під наглядом 

викладача. 

Розвиток сучасної світової та вітчизняної освіти та тенденції до 

впровадження нових технологій і сучасних моделей навчання вимагають не 

https://naurok.com.ua/stem-osvita-na-urokah-angliysko-movi-11999.html
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880
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тільки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, але й відповідних 

організаційних змін, запровадження оновлення у кадровій політиці навчального 

закладу, удосконалення нормативно-методичної бази освітнього процесу, 

розвитку педагогічних інструментів та методик, які відповідають завданням 

сучасної освіти та рівню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) [1] та переосмислення ролі педагогів – педагог має бути партнером у 

процесі навчання, володіти інноваційними навичками викладання, проявляти 

технологічний ентузіазм, зацікавленість і майстерність [3]. 

Шеріл Нуссбаум-Бич (член Ради директорів Міжнародного товариства з 

технологій в галузі освіти, США) сказав: «Технології ніколи не замінять 

викладача, але викладач, який ефективно застосовує технології для розвитку 

своїх студентів, замінить того, хто ними не володіє» [2]. 

Серед існуючих технологічних платформ, доступних для забезпечення 

flipped classrooms, системи управління навчанням (Learning Management 

Systems – LMS) виділяються як найбільш поширені через їх перевагу в наданні 

контенту курсу та для керування величезною кількістю інформаційних онлайн-

курсів. Зокрема, MOODLE (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище) з відкритим кодом є найпопулярнішою LMS. Луцький 

національний технічний університет оголосив про використання MOODLE як 

єдиної платформи з відкритим кодом для спільного середовища співпраці та 

навчання з 2019 року. 

MOODLE – скорочення від Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, (вимовляється «Мудл»), або – модульне об’єктно-орієнтоване 

динамічне навчальне середовище – це система управління навчанням, 

орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем і студентами, 

хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також для 

підтримки очного навчання. Більш докладно про MOODLE можна дізнатися на 

офіційному сайті проекту: http://moodle.org/. 

Використовуючи MOODLE викладач може створювати курси, 

наповнюючи їх вмістом у вигляді текстів, допоміжних файлів, презентацій, 

тестів, анкет, опитувальників і т.п. Для роботи в MOODLE досить мати будь-

який web-браузер, що робить використання цього навчальної середовища 

зручним як для викладача, так і для тих, хто навчається. За результатами 

виконання студентами завдань, викладач може висталяти оцінки і давати 

коментарі. Таким чином MOODLE є як центром створення навчального 

матеріалу так і центром забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками 

навчального процесу. 

Можливості, які MOODLE дає користувачам, можна згрупувати таким 

чином: 

Учні 

 

Викладачі 

 

Адміністрація 

 

навчаються в будь-

який час, в будь-якому 

місці, в зручному темпі, 

підтримують курс 

в актуальному стані, 

 

ефективно 

розподіляє навантаження 

на викладачів, 
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витрачають більше 

часу на глибоке 

вивчення цікавих тем, 

 

змінюють порядок 

і спосіб подачі матеріалу 

в залежності від роботи 

групи, 

аналізує результати 

навчання, 

 

знання краще 

засвоюються. 

 

витрачають більше 

часу на творчу роботу і 

професійне зростання, 

тому що рутинні процеси 

можна довірити СДН, 

знижує витрати на 

управління навчальним 

процесом. 

 

 підтримують 

зворотний зв’язок з 

учнями, в тому числі і 

після закінчення 

навчання. 

 

Як припускали деякі дослідники, широка популярність MOODLE 

значною мірою залежить від його переваг. Наприклад, для Moodle немає 

ліцензійної плати, і, щоб мати змогу користуватися MOODLE, вищим 

навчальним закладам  потрібно лише змінити її систему, щоб вона відповідала 

процедурам та політиці навчального закладу. Широке залучення ресурсів 

MOODLE передбачає додаткові економічні, технологічні, педагогічні та 

філософські переваги.  

Таблиця 1. Основні причини збільшення залучення технологій з 

відкритим кодом у домені вищої освіти. 

Сфера  Перевага Learning Management Systems – LMS 

Економічна – полегшує навантаження на управління ліцензіями на 

програмне забезпечення 

 – знижує витрати на придбання та запуск програмного 

забезпечення нижчі ніж розробка власного програмного 

забезпечення 

 – незалежність  

 – технологічний продукт 

загальна – надійні та безпечні технології 

 – відкрита архітектура 

 – взаємодія 

 – відкриті, але добре захищені авторські права та 

ліцензії 

педагогічна – дозволяють використовувати різні сценарії навчання 

 – веб-навчання 

 – модульна та багатомовна структура 

 – різноманітність інструментів 

філософськ

а 

– спільний підхід 

 – антимонопольний підхід 

 – безкоштовний доступ до навчання 
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Навчальне середовище MOODLE відкриває нові можливості не тільки 

для навчального закладу в цілому, а й для кожного викладача. Висновки 

зроблені Iwasaki та іншими дослідниками [5] свідчать, що викладачі, які 

базували свої курси на конструктивістській філософії, вважали, що знання 

здобуваються тоді, коли інформація контактує з існуючими знаннями, 

здобутими з досвідом. Результати вказували на те, що в курсах, що 

використовують конструктивістський підхід, інтерактивні функції в LMS 

використовувались для посилення активного навчання студентів; курси, що 

застосовували традиційні способи викладання, як правило, використовували 

вікторини та завдання для проектів для посилення основних знань та 

практичних навичок студентів; викладачі в змішаних курсах скористалися як 

«будівельними» класами, так і «передавальними» класами, використовуючи 

комунікаційну функцію LMS, щоб розвивати студентські здібності та 

можливості самостійного навчання.  

Слід зазначити, що MOODLE, як система управління навчанням (LMS), 

надає студентам можливість багаторазового повторення навчального матеріалу, 

оскільки він постійно доступний через Інтернет. Для самостійного 

опрацювання дисципліни навчально-методичний матеріал подається логічно-

структуровано та послідовно. MOODLE пропонує широкий спектр засобів для  

само тестування та для самоконтролю. Варто зазначити, що  виконання завдань 

та їх оцінювання проходить незалежно від людського чинника. Головною 

перевагою MOODLE є можливість організації дистанційного навчання для 

самостійного опанування навчальним матеріалом, інтерактивного навчання та 

комунікації з викладачем. MOODLE, який має високий рівень налаштувань в 

інтерфейсі, змісті та можливостях взаємодії, дає змогу викладачам 

використовувати ефективні методи навчання, для ефективного студентів. 
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Der Unterricht von Fremdsprachiger Kommunikation für 

Studenten der technischen Hochschule 
 

Die Relevanz dieses Artikels wird durch die Tatsache bestimmt, dass die 

besondere Bedeutung der Kenntnis einer Fremdsprache hervorgehoben wird. Unter 

den notwendigen Fähigkeiten stehen die Bereitschaft zur mündlichen und 

schriftlichen Kommunikation in einer Fremdsprache, zur Lösung der Aufgaben der 

beruflichen Tätigkeit und die Kenntnis einer Fremdsprache in der zur Erfüllung der 

eigenen Aufgaben erforderlichen Menge nicht an letzter Stelle. 

Die Prinzipien des kommunikativen Ansatzes sind mittlerweile weithin als 

Grundlage für den Unterricht anerkannt, sowohl für die Grundgesetze einer 

Fremdsprache als auch für spezielle Zwecke. Der Unterricht in 

Fremdsprachenkommunikation besteht aus einer Reihe von Grundsätzen für den 

Unterricht, einschließlich Empfehlungen zu Methodik und Programm, wobei der 

Schwerpunkt auf einer sinnvollen Kommunikation liegt, nicht jedoch auf Struktur 

und Verwendung. Bei diesem Ansatz erhalten die Studenten die Aufgabe, eine 

Aufgabe mit der Fremdsprache zu erledigen, anstatt eine Fremdsprache zu lernen. [7] 

Nach dem staatlichen Bildungsstandard der Hochschulbildung sind folgende 

Fähigkeiten wichtig: 

- die Fähigkeit, mündlich und schriftlich in der Mutter- und Fremdsprache zu 

kommunizieren, um Probleme der zwischenmenschlichen und interkulturellen 

Interaktion zu lösen; 

- Bereitschaft zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation in Mutter- und 

Fremdsprache zur Lösung der Probleme der beruflichen Tätigkeit; 

- Fremdsprachenkenntnisse, soweit dies zur Erfüllung ihrer funktionalen 

Aufgaben erforderlich ist. 

Analyse aktueller Veröffentlichungen. Die Fragen der Bereitschaft zur 

interkulturellen Kommunikation von Universitätsstudenten wurden von C. Jäger, K. 

Knapp untersucht. Die Bildung fremdsprachlicher Kommunikationskompetenz wurde 

von K. Beier, J. Dakin, K. Hecht, P.S. Green, A.Vielau und anderen studiert. 

Moderne Formen der Ausbildung zur Bildung kommunikativer Fähigkeiten der 

zukünftigen Fachleute wurden jedoch nicht besonders berücksichtigt. 

Das Ziel dieses Artikels ist es, die Hauptaspekte der Bildung der 

Kommunikationsbereitschaft in mündlicher und schriftlicher Form in einer 

Fremdsprache zukünftiger Ingenieure an einer Hochschule zu untersuchen. 

Gegenstand des Studiums ist der Bildungsprozess der Hochschule. Gegenstand der 

Studie sind die Hauptaspekte der Bildung der Kommunikationsbereitschaft in einer 
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Fremdsprache zukünftiger Ingenieure. 

Hauptteil. Die Vorbereitung zukünftiger Ingenieure auf die interkulturelle 

Kommunikation muss man mit einer zunehmenden sozialen Kompetenz beginnen, 

die die Bereitschaft und den Wunsch zur Interaktion, die Fähigkeit zur Bewältigung 

beruflicher Probleme sowie Probleme, die sich in der Gesellschaft entwickelt haben, 

impliziert. Für die Bildung der Bereitschaft zukünftiger Ingenieure zur 

interkulturellen Kommunikation ist ein angemessenes Sprachtraining erforderlich, 

das die Bildung kommunikativer Fähigkeiten beim Erlernen einer Fremdsprache 

impliziert. 

Die Bereitschaft zukünftiger Ingenieure, in einer Fremdsprache zu 

kommunizieren, wird durch das Zusammenspiel der Hauptkomponenten der 

Bereitschaft erreicht: Wunsch und Fähigkeit zur Interaktion. Die Bereitschaft zur 

interkulturellen Kommunikation ist ein integratives Persönlichkeits-Neoplasma, das 

das Vorhandensein eines bestimmten Kenntnisstands einer Fremdsprache und 

kommunikativer Fähigkeiten impliziert. 

Die wichtigsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Bereitschaft zukünftiger 

Ingenieure zur interkulturellen Kommunikation sind folgende: 

- Anwendung moderner Prinzipien des Fremdsprachenunterrichts (Prinzipien 

des kommunikativen Lernens); 

- Einführung von zusätzlichem Material in den Inhalt des 

Fremdsprachenunterrichts (z. B. Workshops zur Verbesserung der mündlichen und 

schriftlichen Fähigkeiten im Bereich der Fachsprache); 

- Einsatz von Methoden des aktiven sozialen Trainings interkultureller 

Kommunikation von Studierenden, um ihre Grundbestandteile der Bereitschaft zu 

bilden. 

Die Prinzipien des kommunikativen Sprachunterrichts lauten wie folgt: 

- Kommunikationsprinzip - eine Aktivität, die echte Kommunikation 

beinhaltet, die das Lernen fördert; 

- Zielprinzip - eine Aktivität, bei der die Sprache verwendet wird, um die 

Hauptaufgaben zu vermitteln; 

- das Prinzip der Sinnhaftigkeit - eine Sprache, die für den Student Sinn macht, 

unterstützt den Lernprozess [2]. 

Im Zusammenhang mit den oben genannten Anforderungen werden im 

Rahmen der kommunikativen Ausrichtung des Lernens einer Fremdsprache, die 

einen systembildenden Faktor darstellt, an einer technischen Hochschule vier 

Aspekte des Lernens unterschieden:  

- pädagogischer praktischer Aspekt (Aufbau der Fähigkeit und Bereitschaft des 

Studenten zur interkulturellen Kommunikation); 

- der pädagogische Aspekt (die Bildung des Systems moralischer Werte der 

Studenten, die bewertende und emotionale Einstellung zur Welt, eine positive 

Einstellung zur Kultur der Menschen, die die studierte Fremdsprache sprechen);  

- den pädagogischen Aspekt (Verständnis der Merkmale des Denkens; Erwerb 

von Wissen über die Kultur, Realitäten und Traditionen der Länder der untersuchten 

Sprache);  
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- der sich entwickelnde Aspekt (die Bildung des Mechanismus der sprachlichen 

Vermutung und die Fähigkeit, Wissen und Fähigkeiten durch Problemrecherche in 

eine neue Situation zu übertragen). 

Das Hauptziel des Faches „Die Fremdsprache“ ist es, das anfängliche Niveau 

der Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern, das in der vorherigen Bildungsstufe 

erreicht wurde, und die Beherrschung der notwendigen und ausreichenden 

Kommunikationskompetenz der Studenten, um soziale und kommunikative Probleme 

in verschiedenen Bereichen der alltäglichen, kulturellen, beruflichen und 

wissenschaftlichen Tätigkeit bei der Kommunikation zu lösen ausländische Partner 

sowie zur weiteren Selbstausbildung. Das Erlernen einer Fremdsprache soll auch 

Folgendes ermöglichen: Entwicklung einer Informationskultur; Erweiterung des 

Horizonts und Steigerung der allgemeinen Kultur zukünftiger Ingenieure. 

Das Endziel des Unterrichts des Faches „Die Fremdsprache“ -  die Bildung von 

Fähigkeiten und die Bereitschaft zur interkulturellen Kommunikation - bestimmt die 

kommunikative Ausrichtung des Kurses, was das Erreichen eines bestimmten 

Niveaus an Kommunikationskompetenz impliziert, das als die Fähigkeit verstanden 

wird, Sprachmittel mit bestimmten Zielen, Situationen und Aufgaben der verbalen 

Kommunikation zu korrelieren.[4] 

Das Endergebnis der Beherrschung des Faches „Die Fremdsprache“ impliziert: 

das Vorhandensein von Sprach- und Kommunikationskompetenz, die für 

Weiterbildungsaktivitäten, das anschließende Studium von Auslandserfahrungen in 

einem bestimmten Bereich sowie für Geschäftskontakte auf elementarer Ebene 

ausreicht; Die Fähigkeit, ein Gespräch in einer Fremdsprache zu führen, ist ein 

allgemeiner Dialog, der sich an die Regeln der Sprachetikette hält, Literatur zu einem 

Fachgebiet ohne Wörterbuch liest, um Informationen zu finden, Texte zu einem 

Fachgebiet mit einem Wörterbuch zu übersetzen, Anmerkungen, Abstracts und 

Geschäftsbriefe zu erstellen. 

Unabhängig von jeder Lehrmethode - eine Sprache muss erlernt werden. Jedes 

Erlernen, auch der Erwerb kommunikativer Fähigkeiten, ist letztlich ein individueller 

Akt. Unbekanntes muss aufgenommen, verstanden, organisiert, eingeprägt, 

angewendet werden. Der Zweck einer Lehrmethode liegt darin, den Prozess des  

Erlernens anzuleiten und zu fördern. Ausgangsproblem der Methodik ist daher nicht 

die Person des Lehrenden, das Lernziel, die Rolle der Lehrtechnik oder Medien, auch 

nicht die Sprache, sondern zunächst das Lernen. Die Methodik des Lehrens folgt der 

Eigenart des Lernens. Eine Lehrmethode leitet den Lernprozess von außen her an, 

beinhaltet daher stets auch Fremdkontrolle. Die Fremdkontrolle wird üblicherweise 

damit gerechtfertigt, dass die Basis für autonome, Lerner bestimmten Lernprozessen 

fehle, dass autonomes Lernen unter den gegebenen Bedingungen erfahrungsgemäß 

nicht zum Ziel führe. Die Lehrerfahrung zeigt jedoch: Fremdsprachenlernen ist für 

die meisten Menschen ein komplexer und langwieriger Prozess mit unsicherem 

Ergebnis; besonders gilt dies, wenn Fremdsprachen außerhalb des 

Kulturzusammenhangs gelernt werden, wenn also reale Anwendungsmöglichkeiten 

und lebenspraktische Herausforderungen fehlen. Wie kann unter solchen 

Voraussetzungen eine praktische Befähigung, wie kann „Kommunikationsfähigkeit“ 
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entstehen? Jeder Lernprozess braucht ein Mindestmaß an Planung und Orientierung - 

Klarheit über den Ausgangspunkt, über Ziel und Etappen, über geeignete Lern- und 

Arbeitsstrategien, über sinnvolle Lernhilfen und aussagefähige Erfolgskontrollen. Je 

stabiler die Motivation, je qualifizierter das Lernvermögen, desto überflüssiger jede 

Form von Fremdbestimmung; überwiegt jedoch Unsicherheit, so kann eine Anleitung 

von außen hilfreich, bei ungünstigen Lernvoraussetzungen sogar unverzichtbar sein - 

zumindest für den Teil des Weges, auf dem das Lernen gelernt wird, auf dem die 

individuellen Lernmethoden verbessert werden. Fremdsprachenlernen ist 

lebenslanges Lernen, gelenktes Lernen daher immer nur Vorstufe für das 

selbstbestimmte Weiterlernen. Abbau der Fremdkontrolle im Lernprozess und 

Qualifizierung des autonomen Lernvermögens sind daher unverzichtbar - gerade im 

kommunikativen Fremdsprachenunterricht. [5] 

Der Ausdruck „kommunikativer Fremdsprachenunterricht“ wird mehrdeutig 

gebraucht, und dies nicht ohne Absicht. Die erste Bedeutung verweist auf das Ziel: 

Nicht das Wissen über Sprache, sondern das Sprachkönnen steht im Vordergrund des 

Lernens - die Fähigkeit des Lernenden, die Fremdsprache in lebenspraktisch-

“kommunikativen“ Zusammenhängen angemessen gebrauchen zu können. Die zweite 

Bedeutung zielt auf den Prozess, auf die Art und Weise, wie eine Fremdsprache im 

Unterricht gelernt wird. Der kommunikative Unterricht soll nicht als einseitige 

Vermittlung, sondern als wechselseitiger Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden 

angelegt werden - als ein Verständigungsakt, in dem die wesentlichen Aspekte des 

Lernprozesses nach und nach transparent werden. Denn die Transparenz der 

Bestimmungsfaktoren und entsprechend dem Aufbau lernerseitigen 

Orientierungswissens ist Voraussetzung für wachsende Mit- und Selbstbestimmung 

im Lernprozess, perspektivisch für die Autonomie des Lernenden in der 

Lernsituation. Praktikables Orientierungswissen kann beim Lernenden nur entstehen, 

wenn der Lehrende selber über ein klares Konzept verfügt, wenn er sein 

unterrichtsmethodisches Vorgehen angemessen darstellen, praxisnahe „auf den Punkt 

bringen“ und nachvollziehbar begründen kann. [3]  

Um jedoch die mündlichen und schriftlichen Fähigkeiten im Bereich der 

Fachkommunikation in einer Fremdsprache zu verbessern, ist es ratsam, den Inhalt 

des Fremdsprachenunterrichts durch zusätzliches Material zu erweitern - Workshops 

(praktische Übungen) und selbständige Arbeit für Studenten. Die Workshops dienen 

auch der Entwicklung von Leseliteratur auf dem Fachgebiet und der Ausbildung 

professioneller mündlicher Sprachfähigkeiten für Vollzeit- und Fernstudenten und 

enthalten Informationen, die für die geschäftliche Kommunikation in einer 

Fremdsprache mit Ausländern zu Fragen der Dokumentation im Güterverkehr mit 

Verladung und Entladevorgänge erforderlich sind. 

Die Workshops bieten authentischen Text in einer Fremdsprache, ausgewählt 

aus Originalquellen. Originaldokumente und nicht angepasste Literatur sind ebenfalls 

enthalten, was den Studenten hilft, die notwendige moderne Terminologie und die 

grammatikalischen Aspekte der Dokumentation zu erlernen und letztendlich ihre 

berufliche Kompetenz zu verbessern. Jeder Abschnitt enthält Texte mit visuellen 

Abbildungen, ein Glossar und verschiedene Arten von Kommunikationsübungen. 
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Dieser Workshop hilft den Studenten, sich mit den täglichen Abläufen, Notfällen und 

Verhaltensweisen vertraut zu machen, wenn sie auftreten. 

Eine der modernen Methoden des aktiven sozialen Trainings interkultureller 

Kommunikation von Studenten, um die Hauptkomponenten ihrer Bereitschaft zu 

bilden, sind die Methoden der aktiven Beteiligung an der Situation interkultureller 

Kommunikation: Diskussionen, Spiele, Situationsanalysen und Schulungen, di e es 

Ihnen ermöglichen, vollständig in aktive kontrollierte Kommunikation einzutauchen. 

Es sind die aktiven Methoden des interkulturellen Lernens - Nachahmung und 

Geschäftsspiele -, mit denen Sie sich mit Problemen in der Dynamik vertraut machen 

können. [7] 

Um die Bereitschaft zukünftiger Ingenieure für interkulturelle Kommunikation 

zu fördern, sind die Bildungstechnologien erforderlich, die dem Kurs „Die 

Fremdsprache“ zugrunde liegen: 

- interaktive Lerntechnologie - bietet die Bildung und Entwicklung von 

Kommunikationsfähigkeiten (paarweise Arbeit, Brainstorming, Schulungen, Arbeit in 

kleinen Gruppen im Klassenzimmer und unabhängig über das Internet); 

- persönlichkeitsorientierte Technologien (differenzierte Aufgaben, 

Mehrebenentests mit unterschiedlicher Textkomplexität, Entwicklung individueller 

Routen); 

- integrierte Technologien (problematische Methode, Modellierung von 

Situationen, verschiedene berufsorientierte Aufgaben, Arbeit in Paaren und 

Minigruppen); 

- Designtechnologien (Einzelpersonen, Gruppen, Präsentationen, Reden auf 

Konferenzen in einer Fremdsprache); 

- eine Methode zur Analyse realer Situationen (Fallphasen) (Fall - ein Text mit 

Diskussionsfragen; Anträge mit einer Auswahl verschiedener Informationen, die den 

allgemeinen Kontext des Falls, den Abschluss des Falls vermitteln); 

- “Die Sprachtasche“ oder Portfolio - dient zur Beurteilung des 

Kompetenzniveaus im Bereich der Fremdsprachen und kann als Ausgangsbewertung 

des Leistungsniveaus dienen. 

Schlussfolgerungen. Abschließend stellen wir fest, dass die Aspekte der 

Bereitschaft zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation in einer Fremdsprache 

zukünftiger Ingenieure an der technischen Hochschule, die wir erörtert haben, zur 

Erreichung eines bestimmten Niveaus an Kommunikationskompetenz beitragen. Die 

wichtigsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Bereitschaft zukünftiger Ingenieure 

zur interkulturellen Kommunikation sind folgende: Anwendung moderner Prinzipien 

des kommunikativen Trainings und Anwendung spezieller Methoden des aktiven 

sozialen Trainings von Studenten interkultureller Kommunikation, um die 

Grundkomponenten der Bereitschaft zu bilden. Eine Analyse der 

Kommunikationssituationen hilft den Studenten, Kommunikationsfähigkeiten zu 

erlernen. Innovative Bildungstechnologien sind notwendig, um die Bereitschaft 

zukünftiger Ingenieure zur interkulturellen Kommunikation zu fördern. 
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Особливості розвитку іншомовного діалогічного мовлення 

студентів 
 

У сучасних умовах зміцнення культурних та економічних зв’язків між 

країнами володіння іноземними мовами є необхідною умовою успішності 

освіченої людини. Тому підвищуються вимоги до викладання іноземних мов, 

розробляються нові технології та методи навчання іноземних мов.  

Сучасний підхід до вивчення іноземних мов орієнтований на комунікацію 

як мету навчання, тобто увага наголошується на комунікативному підході до 

навчання іноземних мов. Визначальними принципами комунікативного підходу 

є: мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка полягає в тому, що 

способом досягнення поставленої практичної мети є правильне користування 

іноземною мовою; індивідуалізація з точки зору особистісного її аспекту як 

головного засобу мотивації та активності учасників навчального процесу; 

багатофункціональність, що забезпечує відбір іншомовного матеріалу 

адекватного процесу комунікації; ситуативність, новизна, тощо [2].  

Аналіз наукових джерел дозволив нам виділити найхарактерніші 

особливості діалогічного мовлення, а саме: наявність співрозмовників; 

швидкий обмін репліками майже без попереднього обмірковування; смислова 

взаємозалежність реплік; ситуативна залежність реплік; лаконічність, чіткість 

реплік; широке  використання “відпрацьованих” у мовленні засобів-штампів; 

слухове сприйняття учасників діалогу: важливість інтонації, тембру, 
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тональності тощо, які можуть впливати на семантику слів, змінювати її або 

навіть повністю нейтралізувати; зорове сприйняття учасників діалогу.  

Н.В. Сура вважає, що залежно від провідної комунікативної функції, яку 

виконує той чи інший діалог, розрізняють функціональні типи діалогів. 

Результати досліджень, проведених С.Ю. Ніколаєвою на автентичних 

навчальних текстах, показали, що найпоширенішими є чотири основні типи 

діалогів: – діалог-розширення; – діалог-домовленість; – діалог-обмін 

враженнями (думками); – діалог-обговорення (дискусія) [6, с. 80].  

Навчальний діалог, як вид мовної діяльності, складний тим, що у ньому 

передбачено швидку зміну актів сприйняття і говоріння. У діалозі неможливо, 

як у монолозі, передбачити хід думок, тому що висловлювання одного партнера 

багато у чому залежить від того, що йому скаже інший. 

У процесі навчання іноземної мови студенти повинні навчитися: 

починати розмову, використовуючи ініціативну репліку; правильно і швидко 

реагувати на ініціативну репліку співрозмовника реактивною реплікою; 

підтримувати бесіду, тобто з метою продовження розмови вживати не суто 

реактивні, а реактивно-ініціативні репліки.  

Комунікативна мета навчальних діалогів – здійснити певну соціальну 

дію, передбачену етикетом певної мовленнєвої спільноти. Основними якісними 

показниками сформованості загального вміння вести діалог іноземною мовою є 

спеціальні вміння: 1) продукувати діалогічну єдність різних видів; 2) починати 

діалог, вживаючи відповідну ініціативну репліку (повідомлення, спонукання, 

запитання); 3) реагувати на репліку співрозмовника, використовуючи репліки, 

що мають різні комунікативні функції; 4) підтримувати розмову, додаючи до 

репліки-реакції свою ініціативну репліку; 5) стимулювати співрозмовника до 

висловлювання, виражаючи свою зацікавленість за допомогою реплік 

оцінювального характеру; 6) продукувати діалоги різних функціональних типів 

на основі запропонованих навчальних комунікативних ситуацій; 7) у разі 

необхідності (нерозуміння репліки співрозмовника чи утруднення при 

висловлюванні своєї думки) ввічливо перервати розмову і звернутися за 

допомогою до партнера або навіть до довідника (розмовника, словника) [4].  

Використання методу навчальних діалогів з метою розвитку діалогічного 

мовлення у студентів на заняттях з англійської мови передбачає дотримання 

наступних вимог до навчального процесу, а саме забезпечення мовленнєво-

мисленнєвими завданнями різного рівня; побудови вправ на дидактичному 

матеріалі, яким є текст; використання зразків текстів як прийому підготовки до 

усних та письмових висловлювань; адаптованості змісту текстів до вікових 

індивідуальних особливостей студентів; природної ситуативності навчання. 

Дотримання стильової та жанрової диференціації вправ; навчання студентів 

способами творчої діяльності; поєднання дій репродуктивного і продуктивного 

типу; систематичності застосування вправ, що передбачають творчу діяльність 

монологічного і діалогічного характеру; підпорядкування змісту вправ роботі 

над типовими недоліками в студентському мовленні; особистісного підходу до 

формування вмінь студентів [1].  
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Оволодіння іншомовним діалогічним мовленням становить певні 

труднощі для студентів, причини яких знаходимо у специфічних рисах цієї 

форми мовлення. Перша з них викликана тим, що діалогічне мовлення об’єднує 

два види мовленнєвої діяльності – аудіювання і говоріння. У зв’язку з цим 

другий партнер має зрозуміти репліку першого партнера та швидко й адекватно 

відреагувати на неї, тобто відгукнутися реактивною реплікою. Ось тут і 

виникає гальмування процесу спілкування. Складність полягає в тому, що 

необхідність сприйняти і правильно зрозуміти першого партнера, з одного 

боку, і підготувати свою відповідь –  з другого, спричиняє стан роздвоєння 

уваги і, як результат, неспроможність вести діалог у нормальному темпі за 

умови недостатнього володіння мовними засобами [3, с.120].  

Методисти цілком справедливо вважають, що навчання усного мовлення 

слід починати із навчального діалогу. Тоді з самого початку іноземна мова 

представляється як процес, як нова форма спілкування, і навчання починається 

із намагання встановити комунікативний контакт як з групою, так і з окремими 

студентами. Саме у діалозі найповніше проявляються творчі здібності студента.  

Підсумовуючи, зазначимо, що навчальний діалог має відігравати 

провідну роль в процесі вивчення іноземної мови. Спілкування, яке виникає у 

ході діалогу сприяє появі вербального стимулу, що активізує процес навчання і 

засвоєння студентами лексичного та граматичного матеріалу. На заняттях з 

іноземної мови найбільшу увагу викладу слід приділяти саме діалогічному 

мовленню студентів для розвитку і вдосконалення мовленнєвих навичок. Для 

забезпечення  ефективного  розвитку навичок і вмінь діалогічного мовлення, 

необхідно застосовувати комплекси вправ для навчання цього виду мовлення.  
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Interpreting studies are relatively new. A real breakthrough in interpreting, in 

terms of many scholars, is associated with the Second World War period and the 

Nuremberg Trial, when the need for a quick and fair process dealing with the 

egregious crimes of the war required the use of a more rapid system of translation and 

interpretation, and it was this factor that gave birth to the profession of a modern 

interpreter, working in the simultaneous mode. The first interpreters were mostly 

highly-educated bilingual individuals, self-taught, and «improvised»: they relied on 

their wide-range cultural background and language skills, and amazing personal 

competence, but they were never trained to be interpreters [1]. The first university 

courses were introduced to train highly-qualified professionals to work in a growing 

number of the international institutions. However, their training mainly depended on 

the experience of their trainers, who were professionals in the area, and the students 

were mainly gifted, «naturally born» interpreters.  

The working environment has changed a lot since then. The types of situations 

and the speakers interpreters are confronted with have become more diversified. This 

requires new skills and accordingly new approaches to training methods. [3] 

Traditionally, the basic skills required from an interpreter are the linguistic skills 

together with a thorough knowledge of the culture of the countries concerned, 

including political, social and ethnic differences, administrative structures and 

political culture, community life, literature, and arts. Communication skills are also a 

requirement, together with the ability of listening and speaking at the same time, 

good memory, quick understanding or grasping the information, and public speaking 

ability. However, the different contexts and situations characterizing today’s complex 

working environment also require «procedural knowledge about linguistic, 

situational, cultural or other problems» [3]. Thus, in S. Kalina’s words, «the 

competence of a professional interpreter» can be defined as the competence to 

process texts within the scope of a bilingual or multilingual communication situation. 

It is also the capability of acting and performing in a situation characterized by 

externally determined constraints. [3] 

In the context of this study, the purpose of studying the process of an 

interpreter’s oral competency formation is to determine the optimal conditions for 

ensuring the effectiveness of the prospective interpreter learning activities. 

The study has revealed that the biggest problem with teaching the Interpreting 

course at university is the unavailability of an Interpreting laboratory, which 

undoubtedly facilitates evaluation for the simultaneous interpreting. Simultaneous 

interpreting is a basic form in the domain of interpretation and involves interpreting 

speeches to the target audience simultaneously while listening to the speech in the 
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source language. The students cannot practice interpreting skills maximally because 

of the lack of interpreting laboratory.  

The specificity of oral translation competence implies a need to perform 

memory development exercises, which allow to absorb a considerable amount of 

information, to learn to manage emotions, mood, to be neutral regardless of the 

speaker’s feelings, to remove mental tension, to adequately model the speaker’s 

personality, mentally resilient, able to switch from one language to another, from a 

digital coding to verbal. Development of oral translation competence, first and 

foremost, depends on the appropriate language training, the knowledge level required 

to understand the text adequately. 

Teaching a beginner’s course in interpreting to the students not majoring in 

translation is usually a relatively short course (one semester or two). In our case, it is 

teaching oral translation to the fourth-year students of the Polish Language and 

Literature department. According to the curriculum, the main goal of the Interpreting 

course is to equip the students with the basic professional skills of an interpreter. 

Thus, classroom activities must provide engaging exercises which simulate the real 

day-to-day work of interpreters, such as planning, understanding, conversion, and 

public speaking skills. The activities may vary from role-plays, individual recording, 

peer evaluation, skits, discussion, question and answer to interpreting modes 

simulation such as consecutive, simultaneous, sight translation, and whispered 

interpreting. 

Our own teaching experience and verification of the foreign methods have 

proved that it is far more efficient to start the Interpretation training course not with 

exercises but with the lectures on theory of translation, which provide clues to the 

basic rules of interpretation. The theoretical course should not be too long since most 

of the theory becomes clearer via practical exercises. However, if necessary, the 

teacher may refer to the theoretical issues again and again, when working with the 

exercises.  

While designing the course syllabus, we laid emphasis on the interpreting skills 

to be formed. We have identified the top-priority skills among them, which the 

students must acquire in studying this course: 1) have active listening skills and 

striving to improve them through self-training; 2) have good memory retention skills; 

3) be able to take notes during the interpretation assignment to ensure accuracy of the 

information given; 4) be able to translate mentally and verbalize the message into the 

target language. 

Searching for efficient ways to form and develop the abovementioned skills, 

we have come across a very attractive creative approach to teaching interpreting 

competency. The method is known as think aloud protocols or TAPS. We read about 

it in Translation Journal, in the article by S. Hubscher-Davidson (2007) headlined 

Meeting Students’ Expectations in Undergraduate Translation Programs. [2] We 

implemented the method in our translation class and found it beneficial, encouraging, 

and highly motivating. Now, in this paragraph of the thesis, we offer a brief 

description of the experience. 
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 The TAPS process consists of filming students while they translate aloud, 

saying everything that comes to their mind as they work. We studied mainly creative 

aspects of translation with the help of TAPS in the context of this research. The key 

findings argue that each individual dealt with problems differently and used various 

strategies, some successful and some not. According to our monitoring results of the 

"think aloud protocols", the ways in which students interpreted the information 

determine the quality of a final translation. TAPS appeared quite useful method of 

training because certain student’s behaviors could be noted by a teacher and analyzed 

with the student later. The TAPS have revealed that a great majority of students 

enjoyed working in this way. Most deemed the verbalizations helpful and believed 

the method to have had a positive impact on their work. They made the following 

comments: it helped to put my thoughts in order, it helped me to understand the text 

more clearly, it helped me think better. Most students qualified TAPS as a good 

practice for making appropriate linguistic decisions.  

In his experiments, Kussmaul (1995), for example, noticed the fact that 

imaginative visualizations during a TAPS experiment could trigger off excellent 

words and phrases in the verbalization version. In fact, according to Kussmaul, 

understanding and creative thinking can both be present in the TAPS. [4] 

The key finding is that most students (and trainers) worked well with the 

method and would welcome its introduction in the curriculum. Therefore, designing 

some oral activities for classes, drawing on this method, would improve students’ 

confidence levels and understanding of the foreign language.  

A combination of several methods can be used in translation classes to develop 

different interpreting skills of students, allowing each of their personalities to develop 

and adapt to become successful interpreters. Every method should offer the students 

the opportunity to perform one task at a time (text-analysis, abstracting, 

paragraphing, paraphrasing, finding concise solutions). But above all, the trainers 

(teachers) need to be open-minded, using varied learning methods to benefit students 

and to promote their success.  

A great variety of practical exercises constitute a significant part of the training 

process. While doing them, students gain the ways of overcoming translation 

difficulties, practice the techniques of translation, develop skills, and create a basis 

for improving their interpreting competence. 
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Латинську мову включено до навчального плану юридичного ЗВО, 

виходячи з потреб сучасної юридичної освіти. При цьому йдеться не просто про 

вивчення студентами ще однієї, і до того ж мертвої, іноземної мови. Цілі 

викладання курсу латини на юридичному факультеті виходять далеко за рамки 

лінгвістики. У кінцевому результаті сенс занять полягає в тому, щоб, 

розглядаючи латинську мову як інструмент пізнання світової культури, 

залучити майбутніх юристів до здобутків античної та середньовічної культури, 

показати її глибокий вплив на подальший духовний розвиток європейських 

країн, тобто протягнути нитку від античності до сучасності, тим самим 

допомагаючи студентам орієнтуватися у світі справжніх духовних цінностей. 

Таке широке трактування завдань навчання латини сприяє багатосторонньому 

впливу на інтелект і особистість студента. 

На сьогодні практична необхідність у знанні латинської мови не є для 

юриста настільки актуальною, якою вона була ще донедавна. Водночас не 

можна говорити про те, що вивчення сучасними юристами латинської мови має 

тільки академічне значення і, не будучи обумовленою інтересами практичної 

діяльності, є виключно традицією. Розуміння студентами важливості цього 

предмету приходить вже на старших курсах, коли, після вивчення римського 

права, історії держави та права, цивільного права, господарського права 

зарубіжних країн, вони бачать, як багато взяли сучасні правові системи з 

римського права, яка велика кількість римських юридичних термінів і понять 

використовується в сучасних юридичних системах і наскільки володіння хоча б 

основами латинської мови допомагає їх зрозуміти і засвоїти. Студенти першого 

курсу, вивчаючи латину, ще не повністю усвідомлюють її значення. Саме тому 

однією з головних проблем, які постають перед викладачем, є проблема 

мотивації студентів до вивчення мови.  

Аналіз даних дослідження О. Балабаєвої підтвердив «необхідність 

пошуку конструктивних ідей для оптимізації навчання латинської мови та 

підвищення студентської мотивації, одним зі шляхів якої може бути 

модернізація традиційних засобів навчання. Нівелювати деякі об’єктивні й 

суб’єктивні стримуючі фактори розвитку мотивації потенційно могли б нові 

засоби навчання, які б частково брали на себе функції викладача, не 

обмежували б студента в часі, необхідному для розуміння навчального 

матеріалу, містили б більшу кількість роз’яснень конкретних прикладів [1, с. 

31]. Саме формування мотивації є одним із найважливіших завдань педагога. 

Викладання латинської мови не повинно носити абстрактний характер, бути 

відірваним від загальної юридичної освіти. Навпаки, воно має бути тісно 
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пов’язане із загальним напрямком навчального процесу і бути визначене 

практичними потребами юристів. Викладачу необхідно довести до відома 

студентів думку про практичну необхідність латинської мови через її зв’язок з 

іншими юридичними дисциплінами, які вони вивчають або будуть вивчати на 

старших курсах. Безпосередньо під час навчального процесу викладачу 

доводиться зблизити два предмети: латинську мову і римське право, показавши 

тим самим, наскільки важливим є перше для вивчення другого [2, с. 209].  

Під час навчання латинської мови важливо не випустити з уваги 

мотивацію вивчення цієї мови, усвідомлену і підсвідому. Мотивацію 

визначають два провідних напрямки в змісті викладання цієї дисципліни: 1) 

принцип спеціалізації процесу навчання на основі професійно-орієнтованого 

матеріалу в області юриспруденції; 2) принцип оптимізації самостійної роботи 

як пріоритетний вид навчальної діяльності студентів. Зазначимо, що навчання 

латинської мови студентів-юристів переслідує дві основні мети: 1) засвоєння 

термінологічного арсеналу, який використовується в юриспруденції; 2) 

вивчення основних положень римського права, без яких неможлива підготовка 

майбутніх фахівців-правознавців.  

Щоб заохотити студентів пояснюємо, які переваги дає вивчення 

латинської мови: 1) вивчення латини значно прискорить Ваш процес 

оволодіння сучасними європейськими мовами; 2) латинь вивчається легко. А це 

допоможе зняти психологічні бар’єри і страх перед мовами, прибрати 

установку "у мене немає здібностей до мов"; 3) латина - мова рідкої краси і 

милозвучності. З точки зору психолінгвістики її позитивний вплив на людину є 

беззаперечний; 4) людина яка почала знайомство з мовами із латини, набагато 

швидше досягне успіхів в англійській, німецькій, французькій мовах. Недарма в 

гімназіях вивчали латину; 5) уміння застосовувати латину в лекціях, доповідях, 

статтях, дипломних роботах і т.д. різко підвищить Вашу 

конкурентоспроможність; 6) застосування латини в повсякденній мові зробить 

Вас більш цікавим співрозмовником; 7) знання латини говорить про високий 

інтелектуальний і культурний рівень людини.   

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що викладач повинен сформувати в 

студентів розуміння того, що знання мови - це не стільки мета, скільки засіб, 

необхідна умова для вирішення більш масштабних завдань, пов’язаних з їх 

професійною діяльністю, які виходять далеко за межі курсу латинської мови. 

Необхідно посилити мотивацію студентів через формування і розвиток 

пізнавального інтересу до латинської мови, використовуючи різні форми і 

методи викладання. З метою діагностики спрямованості мотивації при вивченні 

дисципліни "Латинська мова" у 2019-2020 навчальному році проведено 

анкетування студентів першого курсу юридичного факультету Національного 

університету державної фіскальної служби України. Всього в опитувані взяло 

участь 90 студентів, яким було запропоновано висловити своє ставлення до 14 

тверджень.  

Аналіз даних свідчить про те, що серед студентів першого курсу 

юридичного факультету під час вивчення латинської мови домінує середній 
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рівень внутрішньої мотивації. При досить високому рівні усвідомлення 

необхідності вивчення латини середні показники навчальної мотивації 

зумовлені факторами як об’єктивними (складність самої дисципліни, відносно 

невелика кількість аудиторних годин), так і суб’єктивними (пасивність, 

уникнення труднощів тощо). Аналіз даних дослідження підтвердив 

необхідність пошуку конструктивних ідей для оптимізації навчання латинської 

мови, одним із шляхів якої може бути модернізація традиційних засобів 

навчання.  
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Вплив гендерного фактору на 

процес навчання іншомовному мовлeнню 

 

Становлення відкритого громадянського суспільства в Україні, 

продовження демократичних реформ, інтеграція держави у світове 

співтовариство зумовлює необхідність уведення гендерного складника до 

навчальних предметів для зближення життєвих перспектив жінок та чоловіків, 

подолання стереотипізації поглядів населення, вироблення нової ідеології 

виховання молодого покоління на засадах паритетності та рівноправ’я статей. 

Саме тому ще наприкінці XX століття вчених у галузі викладання іноземної 

мови зацікавила проблема впливу гендера на лінгвістичні процеси та на 

результати вивчення мови. Але зв’язок між гендером і вивченням мов 

залишається нечітким, а різні дослідники вивчають його з різних точок зору. З 
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одного боку у галузі вивчення іноземних мов гендер не розглядають як 

основний фактор, що впливає на результати вивчення мови. Проте, як відомо, 

такі вчені як Боні Нортон та Анета Павленко зазначають, що гендер – це один з 

багатьох аспектів соціальної ідентичності, що взаємодіє з расою, етнічністю, 

класом, сексуальністю, (не)дієздатністю, віком, соціальним статусом, що 

окреслюють досвід, прогрес та результати студентів у вивченні мови. 

Також варто зазначити, що гендерний складник у процесі вивчення 

іноземної мови передбачає дотримання низки принципів: 1) ознайомлення 

студентів із працями авторок та авторів різних рас, етнічної належності, 

культури у різний час в різних частинах світу; 2) вивчення творів із змістом та 

сюжетом, які демонструють студентам традиційні та нетрадиційні гендерні й 

соціальні ролі, зображують протагоністів жіночої та чоловічої статі з 

різноманітним походженням; 3) створення доброзичливого психологічного 

мікроклімату на занятті для невимушеності та поваги у обговоренні 

суперечливих і делікатних гендерних питань; 4) гендерно-справедлива 

організація групової роботи, яка полягає у почерговому виконанні ролей, 

призначених студентам у групі (лідер, секретар, хронометрист тощо). 

Комунікативна специфіка навчання іноземній мові визначає набір 

найчастіше вживаних форм та методів, які сприяють уведенню гендерного 

складника. Для створення товариської атмосфери на заняттях та надання 

можливості всім студентам вільно висловити свою думку, викладачі вдаються 

до певних технік під час дискусій: складання студентами правил роботи на 

занятті; стратегії «громадське коло» (communitycircle) та «червоний ярлик» 

(redtag). Стратегія «громадське коло» полягає в розміщенні студентів, 

викладача, запрошених гостей у коло, що надає всім учасникам обговорення 

рівного статусу, вияву поваги до різних точок зору, інтенсифікації особистої 

участі. По черзі колом передається невеликий об’єкт, який дає право 

висловлення думки [5, c. 99]. Застосування стратегії «червоний ярлик» 

передбачає, що перед початком обговорення на гендерну тему кожен студент 

отримує по чотири ярлики (викладач може варіювати їхню кількість). Після 

того, як студент/ка висловилися, їм потрібно віддати один ярлик. Обговорення 

не може завершитися, поки всі учасники дискусії не залишаться без ярликів. 

Шляхом критичного прочитання та обговорення творів, студенти 

навчаються розпізнавати гендерні упередження в змістово-ілюстративному 

матеріалі, мові, владно-підвладних відносинах (відносини персонажів у тексті; 

співвідношення кількості жінок та чоловіків у творі; дотримання принципу 

рівності в зображенні ролей, успішності обох статей), перспективах, які 

представлено та упущено у творі, власних поглядах та поглядах автора й 

читачів у широкому контексті (з урахуванням історичних, економічних, 

культурних соціально-політичних факторів). 

Крім того, письмові завдання є однією з центральних стратегій 

гендерного виховання у процесі навчання іноземній мові. Ці завдання 

передбачають написання творів на тематику сталого розвитку суспільства, до 

якої належать питання гендерної рівності: есе-дослідження, есе-висловлення 
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особистої думки про певну ситуацію, феномен, про себе, приватні листи, листи 

до редактора газети/журналу , щоденники, тощо. 

Уведення гендерного складника до навчання іноземної мови також 

полягає у подоланні гендерного розриву в навчальних досягненнях хлопців з 

традиційно «жіночих» (гуманітарного циклу) предметів. Адже, згідно з даними 

моніторингу навчальної успішності студентів Програмою Міжнародного 

оцінювання учнів (Programmer for International Student Assessment) юнаки 

більше десяти років поспіль демонструють нижчі результати з читання, 

порівняно з дівчатами, на 32 бали менше в тестуванні , на 33 – у говорінні, на 

34 – у письмі[1, c. 40]. 

На основі науково-теоретичного обґрунтування проблеми нижчої 

навчальної успішності хлопців з гуманітарних дисциплін випрацьовуються 

рекомендації щодо оптимізації навчальної діяльності хлопців. Вчені 

пропонують: 1) створити «дружню» до хлопців навчальну програму, яка 

враховує їхні інтереси, навчальні потреби; 2) збільшити кількість методів 

активного навчання, створити атмосферу конкуренції та змагання, 

використовувати комп’ютерні технології, частіше здійснювати тестування 

знань та навичок, проводити роздільне навчання на заняттях іноземної мови; 3) 

залучити більше вчителів-чоловіків, які, завдяки своїй статевій приналежності, 

зможуть  краще встановити зв’язок з хлопчиками [2, с. 7]. 

Слід також підкреслити, що такі зарубіжні вчені як Д. Гаєс (Hayes), М. 

Міллз (M. Mills), П. Крісті (P. Christie) та Б. Лінгард (B. Lingard) розробили 

модель ефективного навчання студентів обох статей, яка складається з таких 

компонентів: висока якість навчання і вимог до студентів; взаємозв’язок теорії і 

практики навчальної програми; дружнє для студентів навчальне середовище, в 

якому вони відчувають повагу до своїх індивідуальних особливостей, 

підтримку та мотивацію досягати високих навчальних результатів опанування 

юнаками навичками критичного осмислення стереотипів маскулінності [4, с. 

424].  

Отже, введення гендерного складника до процесу навчання іноземної 

мови полягає у активному обговоренні молоддю гендерних питань, у системній 

діяльності щодо усунення гендерного розриву в навчальних досягненнях 

студенства із гендерно-сензитивних предметів. Вирішення цієї навчально-

методичної проблеми передбачає постійний пошук інновацій, використання 

викладачами певних методик та прийомів на навчальних заняттях, 

розвінчування гендерних стереотипів про поділ дисциплін для «дівчат» та для 

«хлопців».  
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Позааудиторна робота з іноземної мови як засіб активізації 

пізнавальної діяльності студентів аграрного коледжу 
 

Кожна дисципліна в системі навчання з підготовки майбутніх спеціалістів 

відіграє свою роль у вихованні молоді, у формуванні всебічно розвиненої 

особистості. Іноземна мова володіє великим виховним, освітнім, розвиваючим 

та компетентнісним потенціалом і робить вагомий внесок у вирішення завдань, 

поставлених перед навчальними закладами фахової передвищої освіти [2]. 

Важлива роль у вихованні студентів, розширенні й поглибленні їхніх 

знань, розвиткові творчих здібностей та активізації пізнавальної діяльності 

належить позааудиторій роботі. Завдання даної форми роботи – закріплення, 

збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх 

на практиці; розширення кругозору студентів, формування в них наукового 

світогляду, вироблення вмінь та навичок самоосвіти; формування інтересів до 

науки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих 

здібностей та нахилів; поширення виховного впливу на студентів у різних 

напрямах виховання. 

Зміст позааудиторної роботи визначається загальним змістом виховання 

студентської молоді, який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне, 

превентивне, гендерне і громадянське виховання.   

Позааудиторна робота є також важливою частиною вивчення іноземної 

мови в коледжі. Вона поглиблює знання студентів, розширює їхній кругозір, 
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дає їм можливість детальніше познайомитися з країною, мова якої вивчається, її 

літературою, культурою, визначними місцями. Таким чином сприяє активізації 

пізнавальної діяльності. Іноземна мова стає засобом отримання знань та 

інформації. 

Позааудиторна робота викликає у студентів інтерес до дисципліни 

«Іноземна мова», сприяє розвитку та вдосконаленню комунікативних навичок і 

вмінь, формуванню ключових компетентностей, привчає їх до самостійної 

роботи, зібраності й організованості, активізує розумову діяльність і розвиває у 

них творчі здібності [3]. Існують різні види позааудиторної роботи в коледжі: 

гуртки, олімпіади, індивідуальні консультації, випуск газети іноземною мовою, 

проведення вечорів та конференцій. 

Перш за все, слід зазначити, що позааудиторна робота будується на 

певних принципах:  

Добровільний характер участі у них. Сприяє тому, що студенти можуть 

обирати профіль занять за інтересами. Педагоги за таких умов повинні ретельно 

продумувати зміст занять, використовуючи нові, ще не відомі студентам факти, 

форми і методи, які б посилювали їх інтереси. 

Суспільна спрямованість діяльності студентів. Цей принцип вимагає, 

щоб зміст роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав потребам 

розбудови української держави, відображав досягнення сучасної науки, 

техніки, культури і мистецтва. 

Розвиток ініціативи і самодіяльності студентів. У позааудиторній 

діяльності слід враховувати бажання студентів, їх пропозиції, щоб кожен із них 

виконував цікаву для себе роботу. 

Розвиток винахідливості та художньої творчості. Під час занять перед 

студентами слід ставити завдання пошукового характеру, а також приділяти 

особливу увагу творчому підходу до справи тощо. 

Зв’язок з навчальною роботою. Позааудиторна робота повинна бути 

логічним продовженням освітнього процесу, який здійснюється на заняттях. 

Так знання з іноземної мови можуть бути поглиблені й розширені на засіданнях 

гуртка і тематичних вечорах [4]. 

Використання ігрових форм, цікавість, емоційність. Реалізація цього 

принципу потребує широкого використання пізнавальних й рольових ігор. 

В умовах позааудиторної роботи викладач має можливість більш 

системно і цілеспрямовано розвивати й поглиблювати деякі з основних понять, 

повідомлених студентам на занятті іноземної мови, удосконалювати основні 

мовні вміння, знайомити студентів із найважливішими здобутками зарубіжної 

літератури, побутом і культурою народу, мова якого вивчається. 

Метою позааудиторної роботи з іноземної мови, поряд із тими самими 

практичними, загальноосвітніми та виховними цілями, які має і аудиторна 

форма навчання, є оволодіння основною функцією іноземної мови – функцією 

комунікації, як в усній, так і письмовій формах, можливість застосування 

іноземної мови у реальному житті.  
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В основі організації позааудиторної роботи з іноземної мови, як і в основі 

побудови занять, лежать загально дидактичні принципи і специфічні методичні 

принципи, якими визначається зміст, форми, види та методи їх проведення. 

Основними організаційними принципами позакласної роботи з іноземної мови 

є принцип комунікативної активності, принцип зв’язку навчання з життям, а 

також принцип міждисциплінарних зв’язків. Іноземна мова не вивчається 

ізольовано, а поєднана з іншими дисциплінами, що є запорукою успіху у 

підготовці майбутніх фахових спеціалістів. 

Як правило, розрізняють три форми позакласної роботи: масові, групові 

та індивідуальні. Масові форми не мають чіткої організаційної структури, сюди 

належать вечори художньої самодіяльності, конкурси, фестивалі, тематичні 

вечори тощо. Групова форма роботи має чітку організаційну структуру і 

відносно постійний склад учасників, об’єднаних спільними інтересами – гуртки 

(розмовні, драматичні, перекладів, позакласного читання). Індивідуальна 

робота проводиться з окремими студентами, які готують повідомлення і 

доповіді про країну, мова якої вивчається, про знаменні дати та події, видатних 

людей; розучують вірші, уривки з літературних творів іноземної мови, 

виготовляють наочні посібники, оформляють стінгазети, буклети, альбоми, 

стенди тощо.  

Одним із масових змагань, які проводяться  з метою популяризації мовної 

культури, є олімпіада, яка перевіряє знання в обсязі програми, рівень розвитку 

мови, граматичний кругозір, кмітливість студентів. До епізодичних 

позааудиторних занять відносять бесіди, лекції, конкурси і навіть вечори 

іноземної мови, зміст яких визначається тематикою та метою їх проведення.  

Важливе місце у позааудиторній роботі належить тижню іноземної мови, 

що передбачає синтез окремих навчальних та позакласних заходів, об’єднаних 

спільною метою формування пізнавальних інтересів, підвищення інтересу до 

дисципліни й рівня володіння іноземною мовою, розвитку творчої активності 

студентів. 

Серед різноманітних форм позааудиторної роботи з іноземної мови 

гурток по праву займає провідне місце. Метою гурткової роботи є 

удосконалення практичних навичок студентів, розширення їх знань про країну, 

мова якої вивчається, підвищення інтересу до вивчення іноземних мов. Одним з 

найбільш ефективних методичних прийомів організації гурткової роботи з 

іноземної мови є рольові ігри, які створюють умови реального спілкування і є 

генеральною репетицією до життєвих ситуацій. За допомогою рольової гри 

студенти оволодівають такими комунікативними вміннями, як вміння 

розпочати бесіду, підтримати її, погодитися з висловлюваннями 

співрозмовника або спростувати їх. 

На сьогодні дуже популярним і доступним стало використання 

інформаційних технологій у позааудиторній роботі, що дає можливість по 

різному організувати індивідуальну самостійну діяльність студентів, з метою 

вдосконалення вмінь та навичок володіння іноземною мовою. Найбільш 

ефективною можливістю формування соціокультурної, полікультурної та 
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комунікативної компетенції на основі діалогу культур є проектна діяльність 

студентів за допомогою мережі Інтернет, а також застосування проблемно-

пошукового та дослідницького методів [1]. 

Слід зазначити, що систему позааудиторної роботи з іноземної мови 

потрібно постійно вдосконалювати, поряд із традиційними формами, що дають 

гарний результат, використовувати нові, тому що позааудиторна робота дає 

необмежені можливості для творчості студентів та викладачів.   
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Фахово орієнтоване читання іншомовних текстів як  

передумова готовності студентів до майбутньої  

професійної діяльності 

 
В умовах тотальної глобалізації та постійної міжнародної взаємодії вища 

освіта спрямована на підготовку фахівців здатних швидко реагувати на вимоги 

сучасності, бути готовими до іншомовного спілкування  у всіх сферах 

людського життя. Знання іноземної  мови для нинішньої молоді стає 

стандартом, який сприяє не лише розвитку особистості, але й професійному 

становленню у майбутній  діяльності.  

Формування загальних та спеціальних компетентностей в освітніх 

програмах забезпечуються змістом чітко визначених дисциплін. Іноземна мова 

у підготовці фахівця займає особливе місце, виступає засобом та метою 

навчання і  впливає на його результати,  а фахово орієнтоване читання 

іншомовних текстів є однією із передумов готовності студентів до майбутньої 

професійної діяльності.  

Ми підтримуємо думку науковців які зазначають, що ціль навчання 

іноземній мові майбутніх фахівців повинна максимально поєднувати 

оволодіння студентами основним фахом з використанням іноземної мови, тому 
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основною метою навчання іноземній мові має бути, насамперед, розвиток 

професійно орієнтованої комунікативної компетентності, що відповідало б 

окресленим уявленням студентів про їх майбутню професійну діяльність 

(предметність діяльності), стимулювати потребу студентів у вивченні іноземної 

мови (мотивованість діяльності), а також усвідомлення необхідності вивчення 

іноземної мови як запоруки становлення освіченої, культурної, професійно 

конкурентноспроможної та успішної людини (усвідомленість діяльності) [1, 

ст.12].  

Слід зауважити, що термін «професійно-орієнтоване навчання» 

використовується для визначення процесу викладання іноземної мови в 

немовному закладі освіти, який спрямований на опрацювання літератури за 

спеціальністю, опанування професійної лексики і термінології, а також на 

комунікацію в галузі професійної діяльності [2]. 

Професійно орієнтоване навчання передбачає різноманітні форми, методи 

та прийоми на заняттях з іноземної мови. Однак вони будуть актуальними лише 

тоді, коли викликатимуть інтерес і зацікавленість з боку студента. Ми 

вважаємо, що одним із найпоширеніших та найефективніших видів роботи на 

заняттях з іноземної мови у професійно орієнтованому навчанні  є фахово 

орієнтоване читання іншомовних текстів. 

Читання, на думку іноземних науковців – це інтерактивний процес між 

читачем та текстом. З одного боку, це засіб набуття мовних навичок, з іншого - 

оволодіння мовою. Мета читання - не практикувати мову, а здобувати 

інформацію. Вони виокремлюють три функції читання: - читання інформації; 

читання з психолого-емоційного стимулу; читання для оволодіння мовою [6]. 

Вітчизняні дослідники розрізняють [5, ст.91] вивчаюче читання (читання 

з повним розумінням тексту) та вибіркове/переглядове читання (читання з 

метою пошуку необхідної інформації чи інформації, яка цікавить). Під час 

вивчаючого читання студент намагається максимально повно й точно зрозуміти 

інформацію тексту та критично її осмислити. Вибіркове/переглядове читання 

передбачає наявність уміння швидко переглянути ряд матеріалів з метою 

пошуку необхідої інформації.  

Для розуміння тексту науковці пропонують трифазну модель роботи:  

- фаза активації/вступна фаза (підготовка до розуміння тексту; 

активізація попередніх знань, формулювання  розуміння цілей, активізація 

стратегій розуміння); 

- фаза (и) розуміння - одне або кілька прочитань для розуміння, що 

призводить до глибшого розуміння тексту, виконання вправ, стратегічних 

завдань  для розуміння змісту; 

- заключна фаза – подальші комунікативні вправи (наприклад, предметні 

коментарі чи висновки, введення та тренування мовних одиниць мови, 

вибіркове комунікативне оцінювання тексту [6]. 

Така модель роботи у методиці викладання іноземних мов  для розвитку 

навичок читання віддзеркалюється у передтекстових, текстових, та після 

текстових вправах (pre-reading, while-reading та post-reading activities ).   
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Навички читання можна розширити за допомогою різних вправ: 

рецептивні вправи для читання – це вправи, в яких учень не повинен 

виконувати жодних мовних завдань при роботі над ними (він повинен щось 

зробити, перекреслити, призначити, встановити правильний порядок, 

намалювати, поставити галочку тощо, щоб продемонструвати своє розуміння 

тексту); вправи на репродуктивне читання – це вправи, в яких учень переносить 

терміни з тексту в інший текстовий та / або образотворчий контекст, щоб 

продемонструвати своє розуміння тексту. Текст може надати необхідний 

мовний матеріал, але він також може вийти за рамки необхідного змісту [6]. 

Відомо, що готовність до того чи іншого виду діяльності – це 

цілеспрямоване вираження особистості, що передбачає її переконання, погляди, 

відносини, мотиви, відчуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, 

вміння, установки, налаштованість на певну поведінку [4]. 

Професійна готовність науково-педагогічного працівника до педагогічної 

діяльності передбачає його професійну кваліфікацію та певну сукупність 

особистісних якостей і властивостей. Професійна кваліфікація науково-

педагогічного працівника містить такі складові: спеціально-предметну 

компетентність (тобто глибокі та всебічні знання з навчальної дисципліни, яку 

викладає науково-педагогічний працівник, а також широка ерудиція в цій 

науково-предметній галузі), психолого-педагогічну компетентність (глибокі 

теоретичні знання з психології і педагогіки, а також уміння втілити їх у 

практиці навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі), 

комунікативну компетентність (здатності здійснювати педагогічне спілкування 

під час навчально-виховного процесу), соціокультурну компетентність [3].  

Як показали дослідження та власні спостереження, фахово орієнтовані 

тексти для читання у педагогічних закладах вищої освіти містять інформацію 

про: основні вимоги до роботи вчителя, його завдання та компетенції; системи 

освіти країн, мова яких вивчається; систему та форми  педагогічної освіти та 

педагогічної практики іноземних студентів; сучасні автентичні наукові та 

методичні публікації іноземних фахівців в галузі педагогіки, зокрема сучасні 

методики 21 століття, які застосовуються у школах; тощо.  

Таким чином змістовне наповнення текстів для фахово орієнтованого 

читання забезпечує реалізацію професійних інтересів студентів в отриманні 

необхідної інформації, мотивує до активного самостійного вивчення та 

опрацювання іншомовних матеріалів для подальшої наукової роботи, 

удосконалює комунікативні здібності педагогічного спілкування не лише 

рідною, а й іноземною мовою.  

Важливу роль, на нашу думку, відіграють після текстові вправи, які 

спонукають до узагальнення, порівняння та аналізу отриманої інформації і 

таким чином підвищують рівень загальної та професійної підготовки.  

Отримані знання в результаті фахово орієнтованого читання виступають 

важливим компонентом готовності до майбутньої професійної діяльності.  
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кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти  

 

Іншомовна компетентність як складова додаткової 

професійної освіти сучасного педагога 

 
Оновлення напрямів неперервної освіти в сучасних соціально-

економічних умовах обумовлюється підвищенням вимог до соціально-

професійної компетентності працівника, рівню його готовності до постійного 

особистісного і професійного самовдосконалення.  

Аналіз різних підходів до проблеми компетентності в цілому свідчить про 

те, що більшість дослідників пов’язують це поняття з конкретною професією в 

матеріальній або духовній сфері. Тому в науково-методичних публікаціях 

останнім часом з’являються дослідження, присвячені проблемі формування 

професійної компетентності фахівців різних галузей. 
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Слід відзначити, що проблема вивчення професійної компетентності не 

знайшла однозначного вирішення. 

В сучасних дослідженнях приділяється увага і формуванню іншомовної 

професійної компетентності, зокрема викладачів іноземної мови. Але ще 

недостатньо, на наш погляд, дослідженим є питання щодо формування 

іншомовної компетентності вчителів інших спеціальностей та представників 

професії як необхідного складника розвитку їх професійної компетентності. 

Світові тенденції останніх десятиліть невід’ємно пов’язані з двома 

явищами: глобалізацією та інтернаціоналізацією суспільства. 

Обидва процеси знаходяться в зоні пильної наукової уваги і нерозривно 

пов’язані значними технологічними і соціальними змінами останньої чверті XX 

століття. 

Одним з перших, хто звернувся до проблеми глобалізації (на початку 90-х 

рр. XX в., був американський соціолог Р. Робертсон, що визначив її як 

сукупність процесів, що роблять єдиним (об’єднують) соціальний світ. 

Впродовж майже двох десятиліть термін «глобалізація» використовується 

для позначення наростаючої взаємозалежності світу - економічної, соціально-

культурної і політичної. 

Глобалізація і інтернаціоналізація - два взаємопов’язаних процеси, які 

призводять до перетворення суспільства в нові форми. 

Згідно визначенню, прийнятому Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), поняття інтернаціоналізації у сфері вищої 

освіти в міжнародній практиці традиційно включає два аспекти: «внутрішню» 

інтернаціоналізацію (internationalization at home) і «зовнішню» 

інтернаціоналізацію, або освіту за кордоном (education abroad). 

Інтернаціоналізація вищої освіти створює нові можливості, сприяє 

підвищенню доступності вищої освіти і її якості, впровадженню інноваційних 

методів роботи в систему вищої освіти. 

Інтернаціоналізація освіти включає наступні форми міжнародної 

співпраці: 

• індивідуальну мобільність: мобільність студентів (учнів) або 

професорсько-викладацького складу в освітніх цілях; 

• мобільність освітніх програм; 

• інтеграцію в навчальні програми міжнародних освітніх стандартів. 

Іншими словами з’явилися нові шляхи для отримання освіти та 

працевлаштування, внаслідок чого суттєво змінилася роль іноземної мови у 

суспільстві і поступово зі шкільної дисципліни вона перетворилася на 

необхідний елемент професійної реалізації особистості. 

У монографії І. Войтович «Безперервне вивчення іноземних мов 

висвітлюється проблема мотивації та автономності викладача-педагога щодо 

оволодіння (іншими) іноземними мовами. 

Під іноземною мовою ми розуміємо мову, яка вивчається поза умовами її 

природного вживання, тобто у навчальному процесі, й котра не застосовується 

поряд з першою (рідною) у повсякденній комунікації. 
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Науковці наголошують на зміні статусу навчальної дисципліни «іноземна 

мова» з точки зору її культурологічної функції, оскільки мова - не лише 

безпосереднє джерело комунікативної діяльності, але і засіб пізнання, 

формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, 

засіб реалізації усіх потреб освіченого народу. 

Існує кілька підходів до трактування понять «компетенція» й 

«компетентність», і спостерігається певна варіативність у використанні цих 

понять. 

Інтерес до проблеми іншомовної комунікативної компетенції як здатності 

й готовності здійснювати іншомовне спілкування (I.Л Бім) виник досить давно. 

Поняття «іншомовний» характеризує те, що стосується іншої мови або 

іноземної мови. Таким чином, якщо співвіднести поняття «компетентність» і 

«іншомовна», «іншомовна компетентність» може характеризуватися як 

володіння іншою (іноземною) мовою кваліфіковано, для чого необхідним є 

наявність достатнього рівня знань, які б дозволяли бути добре обізнаними з 

фаховою лексикою й усіма мовними аспектами іншої (іноземної) мови. 

Іншомовна комунікативна компетентність - це особливість особистості, 

яка характеризується обсягом і характером засвоєних знань, умінь, навичок 

іноземної мови, що формується у процесі моделювання іншомовної 

професійної діяльності. 

Іншомовна комунікативна компетентність - це інтегративне утворення 

особистості, яке має складну структуру й виступає як взаємодія і 

взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної й комунікативної 

компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє спеціалісту ефективно 

здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну й міжособистісну 

комунікацію. 

Отже, іншомовна комунікативна компетентність - це комплекс знань, 

умінь, навичок, які дозволяють успішно використовувати іноземну мову як у 

професійній діяльності, так і для самоосвіти й саморозвитку особистості 

педагога. 

Визначають наступні компоненти іншомовної комунікативної 

компетентності [2]: 

1. Гностичний: система знань про сутність та особливості спілкування 

взагалі та професійного зокрема; знання про стилі іншомовного спілкування, 

загальнокультурна компетентність, яка дозволяє вловити, зрозуміти приховані 

змісти, асоціації співрозмовника, тощо. 

2. Комунікативний: комунікативні вміння, які дозволяють встановлювати 

контакт із співрозмовником; керувати ситуацією взаємодії з суб’єктом 

іншомовної комунікації, культура мовлення; експресивні уміння, перцептивно-

рефлексивні уміння, які забезпечують можливість пізнання внутрішнього світу 

партнера спілкування та розуміння самого себе. 

3. Емоційний: гуманістична установка на спілкування, інтерес до іншої 

людини; готовність вступати в особистісні, діалогічні взаємини, розвинуті 

емпатія та рефлексія; високий рівень ідентифікації з виконуваними 
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професійними та соціальними ролями; позитивна Я-концепція та 

психоемоційний стан. 

До структури іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) входять: 

- дискурсивна компетентність - здатність поєднувати окремі речення у 

зв’язне усне або письмове повідомлення, дискурс, використовуючи для цього 

різноманітні синтаксичні та семантичні засоби; 

- соціолінгвістична компетентність - здатність розуміти і продукувати 

словосполучення та речення з такою формою та таким значенням, які 

відповідають певному соціолінгвістичному контексту іншомовної комунікації; 

- стратегічна компетентність - здатність ефективно брати участь у 

іншомовній комунікації, обираючи для цього вірну стратегію дискурсу, а також 

адекватну стратегію для підвищення ефективності комунікації; 

- лінгвістична компетентність - здатність розуміти та продукувати вивчені 

або аналогічні їм висловлювання, а також потенційна здатність розуміти нові, 

невивчені висловлювання іншомовного середовища. 

Фактори, що сприяють формуванню ІКК: 

1. швидкий доступ до інформації (щодо методик, розробок та новітніх 

технологій); 

2. участь у розробці та написанні проектів; 

3. можливість проходження курсів підвищення кваліфікації за межами 

країни. 

Іншомовна професійно орієнтована комунікація передусім є основою 

додаткової професійної освіти, що спрямована на активне використання 

освітнього, наукового і інноваційного потенціалів та на структурну перебудову, 

переорієнтацію науково-педагогічних кадрів на ті напрями і форми діяльності, 

в яких можливе досягнення найбільш значних результатів.  

Додаткова професійна освіта (ДПО) є елементом безперервної освіти і 

самостійним напрямом в професійній освіті. Завдання ДПО - організація 

цілеспрямованої додаткової професійної освіти, що забезпечує підвищення 

кваліфікації і перепідготовку керівників й фахівців. 

Таким чином, подальший розвиток ДПО в органічному зв’язку з 

потребами суспільства вимагає вирішення принципових питань, до яких слід 

віднести :  

- створення ефективної державної підтримки системи підготовки і 

перепідготовки кадрів на державному та регіональних рівнях;  

- організація діяльності освітніх установ відповідно до потреб ринку 

праці та виробництва, що розвивається; 

- підвищення ефективності системи ДПО шляхом застосування 

тимчасових засобів і методів навчання, взаємозв’язку змісту навчання з 

практичними потребами фахівця, наближення навчання до конкретного місця 

працевлаштування за допомогою використання нових інформаційних 

технологій.  
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Невербальні засоби комунікації та доцільність їх використання 

як засобу експлікації і сприяння запам’ятовуванню 

 іншомовної лексики 
 

Викладачеві на заняттях із вивчення іноземної мови замість того, щоб 

перекладати лексичні одиниці на рідну мову варто використовувати 

невербальні засоби з метою передачі їх значення, – радить Маріон Тельє, 

спираючись на досвід своєї роботи в системі FLE (français langue étrangère) – 

французька мова для іншомовних, що вивчають її із метою культурного обміну, 

професійного застосування чи власне туризму [1] та координуючи спільно із 

Люсіль Каде систему досліджень, результати яких представлені у виданні «На 

кінчиках пальців» [2]. 

Будучи викладачем французької та англійської мов, М.Тельє зазначає, що 

використання таких невербальних засобів як міміка та жести є надзвичайно 

релевантною педагогічною технікою, яка забезпечує швидкий доступ до 

сприйняття значення лексичних одиниць і їх надійного, довготривалого 
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зберігання у пам’яті. Вивчаючи проблему, авторка помітила, що вона 

недостатньо представлена у методичній літературі, у тому розумінні, що 

фахівці описують жести, радять їх використовувати, але не пояснюють для чого 

саме і як це варто робити, як використовувати ефективно. 

Узявшись за дослідження, Маріон Тельє спочатку дала визначення 

жестів, які вона назвала «педагогічними»: йдеться про спосіб, який викладач 

використовує їх для передачі значення на іншу мову. Це можуть бути міміка 

обличчя, використання голови, рук, постави. Наприклад, щоб передати 

значення слова «conduire», вона зображає жестами ніби крутить кермо 

автомобіля, а щоб  організувати роботу студентів у групі, демонструє жест 

об’єднання, згуртування та пальцями показує цифру, що означає кількісний 

склад групи. 

Зауважимо, що жести можна також використовувати і для позначення 

граматичних явищ. Наприклад, долоні, що рухаються назустріч одна одній, 

можуть означати об’єднання, злиття прийменника та артикля, обов’язкового у 

французькій та іспанській мовах. 

За допомогою міміки та жестів можна успішно передавати значення 

оцінки, наприклад, посмішка, піднятий догори великий палець, а решта 

притиснуті до долоні, усім відомий знак «ОК», чи аплодисменти можуть 

означати схвалення результату. 

М.Тельє визначає три основні принципи використання педагогічних 

жестів. 

Перше, що потрібно знати, це те, щоб жестикуляція була ефективною, 

вона повинна бути видимою. Викладач має займати таку ж позицію, як і актор 

на сцені театру: його повинні всі добре бачити та чути. Так само, як він 

говорить у класі, дбаючи, щоб його добре чули всі, він має показувати жести, 

щоб їх добре бачили учні, жести при цьому мають бути широкі, повні. 

Викладач обов’язково має бути у полі зору учнів. Йому слід уникати 

показувати жести, повернувшись обличчям до дошки чи до вікна, наприклад. 

Якщо він показує жести руками, вони повинні бути вільними, не варто при 

цьому тримати ними ручку, книгу чи якісь інші предмети. 

Друге, але дуже важливе правило: викладач повинен знати і пам’ятати, 

що коли він викладає мову для представників інших культурних та мовних 

спільнот, жести можуть не співпадати за значенням, а іноді вони можуть мати 

абсолютно протилежне денотативне чи конотативне значення. Ці жести 

називаються символічними, емблематичними, вони мають своє фіксоване 

значення у певній окремій культурі, кожна з яких налічує таких приблизно дві 

сотні. Це такі собі ідіоматичні жестові фразеологізми. Авторка приводить 

кумедний випадок із власного досвіду, коли вона тричі пояснювала матеріал 

студентці із Індії, перепитуючи, чи та зрозуміла, остання щоразу робила жест 

головою, який у Франції сприймається як «ні», а у її рідній країні, він має 

протилежне значення. І коли викладач вчетверте перепитала, що саме не 

зрозуміла студентка, та відповіла, що уже кілька разів подавала сигнал повного 

розуміння. Такого роду непорозуміння мають стати нагодою, стимулом для 
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постановки проблеми вивчення невербальних засобів спілкування із метою їх 

адекватного застосування у практиці викладання іноземних мов. Йдеться саме 

про дидактичний аспект проблеми, оскільки значення жестів у різних мовних 

культурних спільнотах достатньо вивчені та представлені у відповідних 

джерелах. Актуальність проблеми сьогодні зростає, оскільки аудиторія 

студентів стає не просто двомовною, а все частіше і частіше на практиці 

багатомовною.  

Матільда Лів у своїй робот «Мова тіла та викладання іноземних мов» 

підкреслює особливе значення використання мови тіла і невербальних засобів 

зокрема, оскільки інтонація, тембр голосу, вираз обличчя, рухи тіла тощо 

можуть додавати змісту, оцінок висловлюванню в цілому і, отже, 

використовуватися при навчанні іноземним мовам. Іноді вони можуть мати 

більшу вагу, ніж те, що передано словесно. Видатний американський психолог 

Альберт Меграбян, дослідив, що лише 7% інформації передається вербальними 

засобами, тоді як 38% паравербальними (тоном голосу та інтонацією) і 55% – 

невербальними засобами. Вчений провів контрольований експеримент, і, хоча, 

він не претендує на абсолютність показників, які, за його словами, не зовсім 

відображають реальну ситуацію (відомо, що представники одних мовних 

спільнот здатні до використання більшої кількості жестів, інші, навпаки, – 

меншої), але свідчить, що слів не є достатньо аби передати повністю, 

комплексно зміст повідомлення. Жести та міміка здатні передавати швидко і 

точно найбільш тонкі нюанси, а іноді, навіть, заміняти собою слова. Наприклад, 

слово «дякую» саме по собі має позитивну конотацію, але інтонаційно, жестово 

ми можемо надати йому різних емоційних значень: вимовити його патетично, з 

іронією, поступливістю, навіть з розчаруванням тощо. Інший приклад: якщо 

тобі цікаво, що говорить твій співрозмовник, якщо ти хочеш, щоб він 

продовжував свою оповідь, ти не будеш його перебивати словами, кажучи: 

«Продовжуй, мені цікаво». Ти просто ствердно похитуватимеш головою, 

ширше відкриватимеш очі, демонструючи свою увагу і зацікавленість [3].  

Третя річ, щоб добитися максимального ефекту, слід обов’язково 

поєднувати, супроводжувати жести, міміку промовлянням. Адже вчені в галузі 

психолінгвістики вказують, що найвищий ефект запам’ятовування буде тоді, 

коли у цьому процесі задіяні максимально усі рецептори сприйняття: у даному 

випадку, слухові та візуальні. Однак, спосіб цей не є повністю бездоганним, 

оскільки він пропонує слабкі можливості, наприклад, при експлікації 

абстрактних значень лексичних одиниць [4]. 

Таким чином, комунікація є складним процесом, до якого залучається 

комплекс лінгвістичних, паралінгвістичних засобів та засобів невербального 

характеру. Їх взаємодія забезпечує повноту інформації, вони потребують при 

вивченні докладання  зусиль не менших, ніж  дослідження вербальних засобів, 

контекстуальних, прагматичних. Вони ж можуть бути ефективно використані, 

при дотриманні певних умов, для ефективного навчання іноземній мові в 

ситуації багатомовної, багатокультурної аудиторії. 
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Федорова О.Ф., викладач іноземної мови 

Криворізький державний комерційно-економічний технікум 

 

Формування іншомовної комунікативної компетенції у 

студентів готельно-ресторанної справи 
 

Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих спеціалістів здатних 

швидко адаптуватися до розвитку та впровадженню новітніх технологій, до 

змін, які відбуваються в різних сферах в нашій країні та закордоном. Вивчення 

іноземної мови набуває важливості для професійної підготовки студентів. При 

вивченні іноземної мови професійного спрямування головним завданням 

закладу вищої освіти є формування у студентів професійної мовної 

компетенції, оволодіння усіма видами мовної діяльності та отримання 

інформації пов’язаної з майбутнім фахом. 
В системі вищої освіти професійно орієнтоване навчання розглядається 

як система дидактичних, психологічних та загально педагогічних процедур 

взаємодії викладача і студентів з урахуванням їх здібностей і побажань. Така 

технологія навчання спрямована на реалізацію форм, методів і засобів 

навчання, освітніх цілей і професійно значущих якостей фахівця. 

Мета навчання іноземної мови за професійним спрямуванням студентів 

готельно-ресторанної справи полягає не тільки в тому, щоб забезпечити їх 

певними лінгвістичними знаннями, а в тому, щоб розвинути комунікативні 

навички і навички ділового спілкування в сфері обслуговування, а також 

ділових контактів із зарубіжними партнерами, практичне оволодіння 

матеріалом на рівні вміння говорити та розуміти співбесідника. 

Будь-яке навчання іноземної мови, на думку Хатчинсона Т., базується на 

питанні: «Why does this learner need to learn a foreign language?» та передбачає 

активну взаємодію усіх учасників освітнього процесу, яка забезпечить 

взаємозбагачувальний обмін інформацією за допомогою використання 

іноземної мови, а також набуття комунікативних вмінь для вирішення 

професійних проблем і завдань [4]. 

Система навчання іноземної мови будується на системі принципів. Так, 

Л.С.Панова визначає такі дидактичні принципи: науковості, доступності і 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_langue_%C3%A9trang%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_langue_%C3%A9trang%C3%A8re
http://etudesgestuelles.blogspot.com/2014/07/parution-le-corps-et-la-voix-de.html/
http://etudesgestuelles.blogspot.com/2014/07/parution-le-corps-et-la-voix-de.html/
https://www.avueltasconele.com/los-gestos-espanoles-introduccion/
https://lecafedufle.fr/gestuelle-enseignant-sens-memorisation/
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посильності, систематичності, свідомості, активності, наочності, 

індивідуального підходу до студентів, зв’язку теорії з практикою, взаємозв’язку 

виховання і навчання, мотивації вивчення іноземної мови, професійну 

спрямованість та інші [4].  

Одним із найважливіших елементів вивчення іноземної мови 

професійного спрямування є мотивація. Адже студенти повинні розуміти, для 

чого вони вивчають іноземну мову та як вони можуть використати набуті 

знання в майбутньому. Таким чином, кінцева мета навчання повинна 

відповідати уявленням студентів про їх майбутню професійну діяльність, 

стимулювати їх потребу у вивченні іноземної мови, щоб стати освіченою, 

культурною, професійною, конкурентоспроможною та успішною людиною. 

Іншомовна професійна комунікативна компетентність – це складне 

інтегративне ціле, яке забезпечує компетентне професійне спілкування мовою 

спеціальності в умовах міжкультурної комунікації [5]. Вона передбачає 

сформованість комунікативних умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо), наявність мовних знань 

(фонетичних, граматичних, лексичних) та навичок оперування ними. Засобом 

формування професійної комунікативної компетентності є спілкування, але у 

тому випадку, якщо воно здійснюється на діяльнісній, ситуативно-обумовленій, 

мотиваційній основі з використанням професійно орієнтованого змісту як теми 

спілкування [2]. 

Одним із завдань навчання іноземної мови студентів є навчити їх 

ефективно спілкуватися в межах професійної тематики. Тому для підготовки 

кваліфікованого фахівця, який добре володіє іноземною мовою, викладач 

повинен використовувати як традиційні так і інноваційні технології  навчання. 

Інтерактивні види діяльності вважаються найбільш ефективними 

технологіями формування іншомовної професійної комунікативної 

компетентності у навчанні іноземної мови, особливо для сфери обслуговування. 

Їх метою є залучення всіх студентів до активного спілкування на занятті, 

розвиток умінь і навичок виконання різних видів діяльності, умінь критичного і 

творчого мислення у процесі вирішення професійних завдань, навичок роботи у 

команді. Перевагами такого підходу до навчання є можливість ефективно 

використовувати академічний час, а також, заохочувати студентів до співпраці, 

що стимулює розвиток комунікативних навичок і творчих здібностей. 

При викладання іноземної мови за професійним спрямуванням 

використовуються рольової ігри, які мають забезпечити професійно 

орієнтований розвиток особистості, допомагаючи формувати такі важливі 

якості, як комунікативність, вміння працювати в парах і групах, проявити 

мовленнєву самостійність, організаторські та лідерські навички. Виконуючи 

різноманітні ролі, студенти вирішують певні проблемні ситуації. Ефективне 

використання рольових ігор дозволить студентам вдосконалювати та 

відпрацьовувати нову мову та поведінку, а також. додасть різноманітності до 

тих видів роботи, які вже виконуються студентами під час заняття та 

розвиватиме мислення і креативність.  
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Студентам запропоновується загальний сценарій, наприклад (Student 1: 

You work at the Reception in the hotel; Student 2: You are a customer. Call the 

Hotel. Book a double room for tonight.) з різними елементами (Student 1: Take this 

phone reservation. Remember to ask for confirmation in writing; Student 2: Book a 

double room for tonight) та додатковими умовами, щоб дещо ускладнити 

ситуацію (Student 1: Аll rooms have air-conditioning, bathrooms have baths not 

showers, there is a car park, an exchange bureau, and shops. Student 2: Find out if the 

rooms have showers and air-conditioning, and if the hotel has a restaurant. If so, book 

a table for two at 7.30 p.m. Your name is … and you will arrive at about 7.00 p.m. 

Your mobile is 0778 468291. Елементи, які додаються до рольової гри, дають 

учасникам інформацію про те, ким вони є та, що вони думають та відчувають. 

В ході гри відбувається динамічний рух, студенти мають чітку мотивацію і 

почуваються комфортно по завершенні рольової гри, оскільки їхні думки 

почуті, а ідеї враховані в ході обговорення. 

Рольова гра - це ефективна техніка, це спосіб надати студентам 

можливість, імпровізувати та відпрацьовувати ситуації реального життя на 

занятті. Для студентів готельно-ресторанної справи пропонуються такі теми 

рольових ігор:«Giving information», «Taking room reservation», «Receiving 

guests», «Dealing with requests», «Describing dishes», «Dealing with complaints», 

«Dealing with problems» тощо. 

Також не менш важливим для формування іншомовної професійної 

комунікативної компетенції є навчання публічного виступу з презентацією 

англійською мовою. Уміння інтерактивного спілкування, ефективна взаємодія 

доповідача та аудиторії, проведення ефективних публічних виступів, 

презентацій та правильне їх оформлення й представлення є важливими як для 

формування комунікативних мовленнєвих компетенцій на заняттях, так і у 

подальшій професійній діяльності. Наприклад, студентам пропонуються такі 

теми для презентацій та виступу: «Готелі Кривого Рогу», «Види ресторанів», 

«Туристичні маршрути України», «Туристичні маршрути  Європи», «Переваги 

та недоліки різних видів подоржей» та інші. 

Безперечним є той факт, що інтерактивні технології допомагають 

підвищити ефективність занять, інтерес студентів до майбутньої професійної 

діяльності,розуміння суті професії; розвивати комунікативні навички та вміння, 

здатність ефективно працювати індивідуально й у команді; формувати 

аналітичні здібності, відповідальне ставлення до власних вчинків, навички 

самоконтролю та самооцінки; розвивати творчий пошук в рамках професії. Але 

не слід забувати традиційні методи навчання, які є щоденною кропіткою 

працею на заняттях. 

Традиціні методи також є продуктивнми при викладанні іноземної мови 

за професійним спрямуванням. Одним із них є робота з фаховими текстами. 

При невеликій кількості аудиторних занять на цей вид діяльності неможливо 

витрачати багато часу, тому слід навчити студента самостійно читати фахову 

літературу, що є необхідною складовою професійної підготовки студентів. 

Робота з іншомовними фаховими джерелами дозволяє студентам реалізувати на 
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більш високому рівні їх потенціал адже вони постійно оновлюють та 

розширюють свої знання. 

Діалогічне мовлення вважається однією з основних форм мовного 

спілкування. Саме через діалог відпрацьовуються і запам’ятовуються окремі 

мовні зразки і цілі структури, які потім використовуються в монологічному 

мовленні. Студентам пропонуються спочатку діалоги-зразки з різноманітними 

завданнями, починаючи з перекладу окремих мовних одиниць, частин діалогів, 

складання діалогів із запропонованих фраз та ін. Студенти складають діалоги з 

професійно орієнтованої тематики при вивченні багатьох тем (наприклад, 

«Applying for a job», «At the restaurant», «Hotel reservation», «At the Bar» та 

інші), використовуючи лексику по темі. Після закінчення навчального закладу 

студенти застосовують всі свої уміння та навички ведення діалогу, які вони 

здобули під час навчання. 

В професійно-спрямованому навчанні іноземній мові важливе місце 

відводиться розвитку монологічного мовлення. Студенти вчаться розповідати 

про свою майбутню спеціальність, про робочий день і обов’язки представників 

професій сфери готельно-ресторанного обслуговування, про сферу їх 

майбутньої діяльності і проблеми, нав’язані з нею. Проблемні ситуації є 

хорошим стимулом для монологічного висловлювання. Необхідно створювати 

ситуації, які примушують студентів, мислити, аналізувати, порівнювати. 

Особливістю навчання англійської мови професійного спрямування для 

професій сфери обслуговування є створення компетентнісного підходу до 

змісту навчання, формування іншомовної професійної комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця галузі. Застосування інтерактивних 

технологій в навчанні англійської мови дає змогу забезпечити зв’язок вивчення 

мови з реальним контекстом її застосування в фаховій діяльності, розвивати 

пізнавальну й професійну мотивацію студентів. 

Вміле поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання є 

запорукою забезпечення дієвості знань та подальшого використання у фаховій 

діяльності. 
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Роль сінквейна у навчанні студентів-магістрантів дискусії 

 
Сінквейн – п’ятирядкова віршована форма, яка складається з п’яти 

неримованих рядків, які описують предмет, подію, явище тощо [7, с. 153]:  

I рядок – тема сінквейну, вміщує одне слово (зазвичай іменник чи 

займенник), яке позначає об’єкт/предмет мовлення.  

II рядок – два слова (зазвичай прикметники чи дієприкметники), які 

описують ознаки і/чи властивості обраного предмета/об’єкта.  

ІІІ рядок утворено трьома дієсловами чи дієприкметниками, які 

характеризують дії предмета/об’єкта.  

ІV рядок – фраза із чотирьох слів, яка виражає особисте ставлення автора 

сінквейна до описуваного предмета/об’єкта.  

V рядок – слово-резюме, яке характеризує сутність предмета/об’єкта.  

Сінквейн виступає ефективним засобом вираження сутності [4, с. 103] і є 

емоційною і пізнавальною реакцією на поняття, ідею [6, с. 39]. Як зазначає О.Б 

Бігич [1], будучи коротким резюме великого обсягу інформації, сінквейн є 

формою творчості, яка вимагає від укладача вмінь знаходити в інформаційному 

матеріалі найсуттєвіші елементи, робити висновки, коротко їх формулювати та 

виражати своє ставлення до проблеми, використовуючи лише 5 рядків. При 

зовнішній простоті формату сінквейн є швидким, проте потужним засобом 

рефлексії, синтезу й узагальнення понять, інформації тощо. 

Укладання сінквейна сприяє розвитку особистісних якостей його 

укладача, вмінь аналізу й синтезу інформації, що допомагатиме майбутнім 

викладачам англійської мови (АМ) у професійній діяльності. 

Питання дискусії піднімалося багатьма вітчизняними і закордонними 

науковцями (Н. П. Андронік, С. В. Гапонова, А. Й. Гордєєва, П. Б. Гурвич, О. Г. 

Китайгородська, Л. П. Коблова, Р. П. Мільруд, Е. Н. Пучко, В. Л. Скалкін, 
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Є. В. Смірнова, Н. М. Топтигіна, Є. В. Шантарін, М. П. Янісів , K. Folse, 

R. McAndrew, S. Thornbury, P. Ur та інші). Дискусію визначають як розгорнуте 

обговорення в діалогічній формі проблемного питання, з якого існують різні 

точки зору. Метою дискусії є вирішення проблеми в процесі логічної і 

послідовної аргументації [3, с. 57]. 

Спираючись на напрацювання І. О. Сімкової [2, с. 40], у процесі 

використання дискусії виділяємо три етапи: 1) інформаційно-підготовчий; 2) 

ситуативно-дискусійний; 3) констатувально-інтерпретаційний. Кожен з цих 

етапів втілюється у процесі обговорення студентами проблеми. Інформаційно 

підготовчий етап – це свого роду переддискусія, яка може бути проведена у 

формі складання сінквейна, який в подальшому виступатиме вербальною 

опорою для обговорення. 

Ситуативно-дискусійний етап передбачає проведення власне дискусії на 

основі ситуації, запропонованої студентам. Особливістю дискусії, проведеної в 

рамках особистісно-діяльнісного підходу, те, що проводить цю дискусію не 

викладач, а студент [5, с. 2]. У нашому дослідженні це передбачено ролями, які 

студенти отримують у завданні безпосередньо перед дискусією. Крім того, як 

зазначає Дж. Бірд, студенти вже довгий час навчаються разом, що сприятиме їх 

вільному спілкуванню, оскільки основною метою проведення дискусії є власне 

порозуміння студентів і досягнення консенсусу шляхом прийняття спільного 

рішення [5, с. 2]. Роль викладача у такій дискусії зводиться до активного 

глядача, який спостерігає за всім, може втрутитися за певних обставин, 

занотовує помилки і надає поради студентам. 

Процес дискусії є аргументацією, оскільки існування протилежних точок 

зору виступає запорукою вдалого дискутування. Крім того, студенти володіють 

достатніми відомостями, інформацією, знаннями для відстоювання власних 

думок та спростування думок опонента, а також достатнім мовним і 

мовленнєвим матеріалом [2, с. 43]. 

На констатувально-інтерпретаційному етапі студенти оцінюють свій 

внесок у дискусію та інтерпретують роботу одногрупників, що можна теж 

зробити у формі складання сінкейна. Майбутні викладачі АМ таким чином на 

практиці вчаться проводити аналіз дискусії. 

Таким чином, сінквейн може відігравати дві ролі у навчанні дискусії: 

роль вербальної опори для ведення дискусії і роль підсумку її результату. 
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Кредитно-модульна система навчання в умовах оновлення 

змісту педагогічної освіти 
 

В умовах будівництва державності України інтелект стає головного 

продуктивною силою, основою професійного і творчого розвитку особистості. 

Сучасний вчитель виступає не тільки і не стільки як особа, що несе наукову 

інформацію, необхідну для формування позитивних загальнолюдських рис 

особистості, але і власним прикладом, і свідомо спрямованою педагогічною 

діяльністю впливає на характер, рівень здійснення ефективного навчально-

пізнавального процесу. Модернізація вищою педагогічною освіти в Україні 

відбувається в контексті процесів європейської інтеграції, підписання Україною 

положень Болонської конвенції, згідно з якою все більше уваги приділяється 

якості професійної підготовки вчителя, адаптованість його професійної 

діяльності до вимог швидкозмінного суспільства. Професійна підготовка 

майбутніх учителів забезпечується у вищих педагогічних навчальних закладах 

I-IV  рівнів акредитації. Ступенева підготовка майбутніх учителів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється у педагогічному коледжі – 

вищому педагогічному навчальному закладі II рівня акредитації. 

Загальнопедагогічна  підготовка майбутніх учителів у педагогічному коледжі з 

огляду на вік студентів (15-20 років) є саме тим компонентом у підготовці 

майбутніх учителів, який сприяє не тільки їх ефективній теоретичній і 

практичній підготовці, а й професійному зростанню, формуванню педагогічної 

майстерності. В умовах оновлення змісту педагогічної освіти, впровадження 

кредитно-модульної системи навчання, інформаційних технологій, 

інтерактивних методів навчання, індивідуалізації навчально-виховного процесу 

та посилення ролі самостійної роботи студентів саме модульна технологія 

організація загальнопедагогічної підготовки вчителів у педагогічному коледжі є 

оптимальною й сприяє формуванню у майбутніх учителів умінь та навичок 

самовдосконалення упродовж   життя [2]. 

Аналіз досліджень і публікацій переконує в тому, що останнім часом 

активізувались пошуки в галузі теорії та практики підготовки вчителів 

іноземної мови. Про це йдеться в працях І. Бім, Н. Гальської, С. Гапонової, 

Г. Китайгородської, С. Ніколаєвої, Е. Пассова, В. Ріверс, М. Сельсе-Мерсіа, 

В. Скалкіна. На потребі дотримання професійно-педагогічної спрямованості 

системи, її навчальний потенціал і педагогічні умови реалізації розглядаються в 

працях М. Верещагіна, В. Сафонової, М. Січуан, Ю.Стиркіної та ін. 

Таким чином, основний матеріал дослідження випливає із основних 

завдань концепції розвитку вищої освіти в Україні і дає змогу передбачати, що 
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«вирішальним чинником у підготовці майбутніх вчителів є особа викладача, 

його ідейно-науковий, психолого-педагогічний та методичній рівні» [1, c. 119]. 

Успішна професійна діяльність майбутніх учителів іноземних мов у 

різних галузях народного господарства має своєю необхідною умовою 

необхідною умовою розширення маж фахової підготовки студентів вищої 

школи. Нинішні пріоритети державної політики в галузі освіти зорієнтовують 

педагогічних працівників на підвищення особистої активності студентської 

молоді, здатної до самореалізації й саморозвитку, що задекларовано Законами 

України «Про освіту» , «Про вищу освіту» , «Про професійно-технічну освіту». 

З огляду на це значно посилюються вимоги до рівня професійної 

компетентності вчителів іноземної мови, які працюватимуть у професійно-

технічних навчальних закладах. У цьому контексті їхня професійна підготовка 

спрямовується на формування в студентів умінь реалізовувати інтегровані 

технології, вміло поєднувати класичні та інноваційні підходи до навчання в 

площинні особистісного зростання. Водночас простежується професійне 

трансформування змісту загальноосвітніх навчальних предметів у системі 

професійної освіти. Забезпечити реалізацію поставлених завдань може тільки 

вчитель, який володіє гнучкістю педагогічного мислення й професійними 

вміннями [5, с. 94]. 

Передумовами становлення навчально-наукових педагогічних комплексів 

в історії вітчизняної педагогічної думки є: гуманітарне спрямування змісту 

освіти, об’єднання професійно-педагогічних закладів, науково-педагогічних 

установ на базі всесвітньо відомих вищих навчальних закладів України в 

останню третину XVI-XVIII ст.); відкриття на базі університетів у першу 

половину XIX ст. педагогічних інструментів, формування ступеневої 

педагогічної  освіти у вітчизняній теорії на практиці другої половини XIX ст.; 

діяльність неурядових освітньо-професійних центрів у перші десятиліття 

XX ст. і поширення західноєвропейського досвіду організації психолого-

педагогічної підготовки в комплексах за сприяння вчених Г. Ващенка, 

М. Грушевського, І. Огієнка, С. Русової та ін.; інноваційна педагогічна 

діяльність П. Блонського, А. Макаренка, С. Шацького та ін. щодо розборки 

сутності й методології навчального-наукового педагогічного комплексу. 

Взаємодія вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в 

організації науково-дослідницької роботи, обґрунтування основоположних 

засад неперервної ступеневої педагогічної освіти склали підґрунтя для 

розробки нормального, категоріального і змістового забезпечення 

впровадження навчального-наукових комплексів, які об’єднували вищі 

педагогічні навчальні заклади I-II, III-IV рівнів акредитації, а також 

спеціалізовані середні навчальні заклади [3]. 

Структурна модель змісту психолого-педагогічної підготовки передбачає 

формування інтегрованих навчально-науково-методичних центрів неперервної   

підготовки кадрів на базі університету. 

Загальний рівень, представлений тотожними інтегрованими курсами 

педагогіки, психології, історії педагогіки, основ педагогічної майстерності, 
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різниться таким чином: навчальні програми вищої школи містить основну 

наукову інформацію про найпоширеніші педагогічні факти і явища, виклад-

практико-орієнтований; в університетських програмах акцентовано уваги  на 

опанування методології науки. 
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Луцький педагогічний коледж на ринку освітніх послуг:  

здобутки та перспективи 
 

Луцький педагогічний коледж відзначив 19 грудня 2019 року славне 80-

річчя, осмислюючи складну історію прожитих епох і ті вагомі набутки, що 

стали опорою для успішного ствердження в освітньому просторі України. 

Із часу створення навчального закладу в грудні 1939 року кожне прожите 

десятиліття – це і долання труднощів, і кроки вдосконалення, й етапи досягнень 

та розвитку. Навчальний заклад, який на початках був педагогічною школою, а 
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в січні 1945 року реорганізований у Луцьке педагогічне училище, з кожним 

роком набирав освітньої потуги, підготував цілі покоління вчителів для 

загальноосвітніх шкіл, вихователів дошкільних закладів, дав путівку в життя 

видатним особистостям. Серед них – народний учитель України Надія Пушкар, 

академік Національної академії педагогічних наук України, доктор 

педагогічних наук Олександр Киричук, Герой України Володимир Гринюк [2, 

с. 7].  

Сторінки історії записані не лише у книгах, а й у нашій чіткій пам’яті, бо 

в ній укарбовані імена попередників – керівників закладу, педагогів, справжніх 

подвижників, які в умовах голодного і холодного повоєння та в подальші 

десятиліття з ентузіазмом розбудовували його, зміцнювали науково-методичну 

та матеріальну базу, піднімали нові корпуси, створювали кабінети й 

лабораторії, дбали про створення нових напрямків підготовки спеціалістів 

освітянської ниви. Глибока пошана їм і доземний уклін! 

Майже вісім десятків літ Луцький педагогічний коледж є потужною 

базою підготовки вчительських кадрів для Західного регіону України, 

осередком просвітництва на Волині [3, с. 20]. Сьогодні Луцький педагогічний 

коледж – єдиний заклад вищої освіти на Волині, який здійснює підготовку 

фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра та молодшого 

спеціаліста [1, с. 84], а з 2020 року – фахового молодшого бакалавра. За останні 

роки збільшилась кількість студентів (сьогодні їх у нас 1681, а це на тисячу 

більше, ніж десять років тому). 

Нині з гордістю можемо констатувати, що на сучасному етапі Луцький 

педагогічний коледж – єдиний заклад вищої освіти у Волинській області, який 

здійснює підготовку вчителів початкових класів, музичного мистецтва, 

фізичної культури, вихователів та музичних керівників закладів дошкільної 

освіти за рівнем молодшого спеціаліста та бакалавра. Контингент студентів 

постійно збільшується, і сьогодні за кількістю здобувачів освіти педагогічний 

коледж посідає третю позицію на Волині після двох національних університетів 

[2, с. 7].  

Студенти – найвища цінність коледжу. У рідному навчальному закладі 

вони мають змогу не тільки здобувати знання, а й розвивати свої здібності, 

набувати лідерських якостей, стають всебічно розвиненими особистостями. 

Багата палітра гуртків, факультативів, секцій та студій дає змогу творчо 

розвиватися, збагачуватися інтелектуально й духовно. Але насамперед – 

формувати національну свідомість, збагачуватися надбаннями свого народу, 

зростати ініціативними, гідними і вільними людьми. Серед наших вихованців – 

володарі Гран-прі міжнародних мистецьких фестивалів, лауреати іменних 

стипендій Президента України, чемпіони України та Європи з різних видів 

спорту, переможці всеукраїнських і міжнародних предметних олімпіад. 

У важкий час випробувань України чимало наших випускників стали в 

ряди захисників рідної землі. З особливим трепетом згадуємо Володимира 

Прокопчука, Олександра Палюха, Артема Карабана, Дмитра Пилипчука, які 
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віддали своє життя за соборність рідної держави та її незалежність. Їхні імена 

навічно вписані в історію коледжу. 

В основі успіхів і досягнень студентства – самовіддана щоденна праця 

потужного педагогічного колективу. Освітній процес у коледжі забезпечують 

кваліфіковані педагогічні та науково-педагогічні працівники, серед яких 

народний артист та народний учитель України, заслужені працівники освіти, 

культури, фізичної культури і спорту, заслужені вчителі України. Науковий 

потенціал педагогічного колективу коледжу постійно зростає. У закладі 

працюють доктори наук та професори, кандидати наук і доценти. Багато 

молодих викладачів навчаються в аспірантурі та докторантурі.  

Безперечно, для того, щоб готувати фахівців високого рівня, потрібна 

потужна матеріально-технічна та інформаційна база. І ми її маємо. У нас 6 

спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, електронна бібліотека, видавничий 

відділ, бібліотека, 4 спортивних зали.  

Постійно дбаємо про соціальний захист наших студентів. До їхніх послуг 

– сучасно обладнаний харчовий комплекс, гуртожиток на 600 місць, у якому є 

комп’ютерний клас, стоматологічний кабінет, студентське кафе. 

Однак зупинятися на досягнутому – не в наших правилах, тим паче, що 

нині в Україні відбувається реформування освітньої галузі.  

За арабською приказкою, люди діляться на три категорії – є ті, хто не 

рухаються, ті, хто рухаються, і ті, хто рухають. Ми не тільки прагнемо йти в 

ногу з епохою – хочемо бути серед тих, хто формує освітню політику сучасної 

України та наповнює її інноваційним змістом. Сьогодні, у час цивілізаційних 

змін, освітнє питання є одним із найгостріших у нашому суспільстві. 

Усвідомлюємо, що особистість Учителя визначає завтрашній день нашої 

держави, і здійснюємо вагомі кроки задля підготовки спеціаліста нового 

мислення, здатного швидко й ефективно реагувати на виклики часу.  

2019 року було затверджено Статут Луцького педагогічного коледжу в 

новій редакції, відповідно до якого створено Вчену раду та два факультети: 

початкової освіти та фізичної культури, дошкільної освіти та музичного 

мистецтва. 

З метою забезпечення ефективної підготовки майбутніх педагогів-

реформаторів у коледжі створено навчально-тренінгову лабораторію «Нова 

українська школа», яка є взірцем облаштування осередків освітнього простору 

НУШ та слугує методичним центром для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої і вищої освіти Західного регіону України. 

Спільно з Польським Фребелівським товариством та громадською 

організацією Волинь-ОМЕП викладачі навчального закладу розпочали роботу 

над створенням інноваційної лабораторії дошкільної освіти. В основі її 

функціонування – використання методики Ф. Фребеля в сучасному освітньому 

просторі.  

У найближчих планах науково-педагогічного колективу – зміна статусу 

закладу освіти для ступеневої підготовки педагогічних кадрів (фаховий 

молодший бакалавр – бакалавр – магістр), реалізація принципів дуальної 
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освіти, відкриття нових спеціальностей відповідно до потреб сучасного 

суспільства. 

Чим же наповнимо завтрашній день рідного навчального закладу? 

Безперечно: новим безцінним досвідом, оновленням форм і змісту роботи, 

успішними випусками фахівців для роботи в Новій українській школі – і ще 

багатьма тими складниками, які допоможуть повсякчас перебувати на вістрі 

часу, стверджувати наше прагнення бути кращими. 
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Дебатні технології у викладанні суспільних дисциплін 
 

У Давній Греції Сократ свідомо провокував суперечки, називаючи себе 

при цьому «повитухою істини». Відомий філософ мав на увазі, що продовжує 

ремесло своєї матері – повитухи. Сучасні регламентовані дискусії, дебати 

активно стають частиною освітнього процесу.  

Перед закладом вищої освіти постає завдання побудови освітнього 

процесу в чіткому взаємозв’язку з досягненням компетентностей, що задаються 

державним стандартом. Це в свою чергу актуалізує потребу впровадження 

сучасних методик, технологій, форм та засобів навчання, які зможуть 

допомогти навчати, розвивати та виховувати сучасну особистість. 

На думку багатьох вчених (Т. Крамарова, Є. Орєшина, Сун Лей, 

Д. Стейнберг, А. Шнайдер, М. Шнурер, О. Фрілі, В. Фостер, О. Франківська та 

ін.) такою сучасною педагогічною технологією може виступити технологія 

дебатів. 

У новітній педагогічній думці постає нагальна потреба змінити ставлення 

до дебатів і розпочати розглядати їх не лише як інтелектуальні змагання та 

участь у дебатних турнірах. Дебати як педагогічна технологія мають значно 

ширші освітні можливості. Дебати розвивають дуже важливі навички і вміння, 

необхідні в сучасному світі: вміння критично мислити та аргументувати власну 

точку зору, аналізувати та переконувати, спираючись на докази, ставити 

запитання та шукати на них відповіді, приймати виважені рішення [5, 112]. 

Дебати є, безумовно, педагогічною технологією, тому що відповідають 

визначенню, даному Н. Д. Хміль: «Педагогічна технологія – комплекс 
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послідовних дій трансляції теоретичних знань у практичну реалізацію 

функціонування цілісного педагогічного процесу, що забезпечують можливості 

саморозвитку особистості педагогів і учнів, результати втілення якої можна 

вимірювати поетапно та бачити динаміку, як розвитку особистості, так і 

колективу». 

Ми вважаємо обґрунтованим віднесення дебатів до інноваційної 

педагогичної технології. 

Сьогодні інноваційні педагогічні процеси стали важливим стимулом 

розвитку освіти та мають потребу в науковому осмисленні. 

Мета дебатів за цією методикою – не переконати всіх присутніх в одному 

правильному рішенні, а максимально висвітлити проблемне питання з різних 

сторін, щоб кожна людина могла сама для себе зробити виважені висновки. Хто 

переможе – визначає журі, яке також проходить навчання спеціальній методиці 

оцінювання. Остання має чіткі критерії та розроблена таким чином, щоб 

максимально знівелювати суб’єктивність. 

Суспільні дисципліни є «благодатним ґрунтом» для використання 

педагогічної технології дебатів. Адже процес викладання економічних, 

культурологічних, філософських, історичних дисциплін передбачає розгляд 

питань, які не мають однозначних відповідей. Застосування технології 

аргументованої суперечки можливе як фрагментарно, у вигляді дебатної 

вправи, так і використовуючи певний формат дебатів. Можливе використання 

таких вправ: 

 пошук найбільшої кількості аргументів і контаргументів до певної 

тези; 

 «бої півнів» – короткі дебати на прості теми; 

 пошук потенційних тез для обговорення на ту чи іншу тему; 

 «студентський парламент» – обєднання студентів в «політичні 

партії» для обговорення проблеими [1].  

У разі застосування дебатів як виду заняття, доцільно використати певний 

алгоритм підготовки та проведення, який становить п’ять основних 

послідовних етапів: орієнтація, підготовка до проведення дебатів, власне 

дебати, обговорення дебатів, післядія. 

Орієнтація включає у себе обґрунтування теми, вибір формату, пояснення 

ролі гравців та аудиторії, критерії оцінювання, можливі варіації теми та ін.  

Стосовно етапу підготовки, дебатна гра вимагає опрацювання великого 

обсягу інформації, і він набагато більший того мінімуму, що пропонує 

навчальна програма. Дебати сприяють не тільки накопиченню обсягу знань, а й 

розумінню глибини та складності матеріалу, який вивчається. Використання 

даної педагогічної технології сприяє не лише засвоєнню нової інформації, а й 

розвитку критичного мислення.  

Таким чином, у процесі перших двох етапів дебатів вирішуються такі 

завдання: 

 засвоєння термінологічних знань; 

 знайомство з джерельною базою . 
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Етап проведення – процес власне дебатів. Дебати проводятся строго за 

правилами, які передбачають зіткнення протилежних точек зору. Спочатку 

участниками жеребування (або за згодою) виявляють позиції: ствердження чи 

заперечення. Далі дебати проводяться за затвердженим регламентом. Спікери 

кожної команди (ствердження та спростування) роблять спробу переконати 

нейтрального суддю в тому, що їх точка зору – наибільш правильна. Для цього 

вони не просто виступають із промовами, а й спростовують аргументи 

протилежної сторони. Після кожного конструктивного раунду дебатів 

проводиться перехресне опитування спікерів. 

Рефлексія дебатів передбачає: опис, аналіз і конструктивну критику, 

ятельности, фиксацію бистісних змін школярів, рекомендації із урахуванням їх 

виявлених особистісних змін.  

Отанній етап дебатної технології – післядія. Мотивом здійснення 

«післядії» має стати бажання відстоювати власну думку і надалі, розвиток 

навиків критичного мислення [2]. 

Таким чином, дебатуванню як педагогічній технології властиві не тільки 

такі критерії як технологічність, алгоритмічність, відтворюваність, але й що 

найважливіше – гарантована ефективність. Дебатна технологія дозволяє 

вирішити основні завдання у викладанні суспільних дисциплін – підготувати 

інтелектуальний, критично мислячий  потенціал демократичного суспільства: 

ерудованих, із високою культуроюта та гнучким мисленням, цілеспрямованих, 

упевнених, вільних від стереотипів громанян. 
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Гендер та ввічливість: спілкування чоловіків та жінок 
 

Постановка наукової проблеми та її значення. Обізнаність у 

відмінностях та особливостях мови чоловіків та жінок може слугувати ключем 

до покращення спілкування між статями. Ввічливість, як один з базових 

компонентів міжособистісного спілкування, є регулятором соціальної 

міжособистісної взаємодії, орієнтованої на досягнення конкретної 

комунікативної мети. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Проблемою відображення гендеру у 

мові, виявленням гендерної специфіки мовленнєвої поведінки особистості та 

ставленням до неї у суспільстві цікавилися багато науковців, зокрема 

Дж. Лакофф, Е. Гофман, М. Мід, Е. Сепір, О. Сперсен, Ф. Сміт, О. А. Земська, 

А. В. Кириліна, А. П. Мартинюк та ін. 

Як у зарубіжній, так і у вітчизняній лінгвістиці, помітний значний інтерес 

науковців до питання гендерної диференціації у мові й мовленні. Біологічні 

відмінності між чоловіком і жінкою наділяються соціологічним значенням. 

Саме тому аналіз праць, присвячених мові чоловіків та жінок, усвідомлення 

всіх аспектів впливу соціальної статі на вербальну поведінку, зокрема 

ввічливість, допоможе переосмислити мовний знак як засіб самовираження 

індивідуума та розвінчати усталені часом стереотипи, як у соціолінгвістичному, 

так і у прикладному аспектах. 

Мета і завдання статті. Об’єктом дослідження є акти етикетного 

мовлення чоловіків та жінок – носіїв української та англійської мови. 

Предметом дослідження є гендерні особливості спілкування чоловіків та жінок; 

вплив соціальної статі на етикетне мовлення. 

Метою дослідження є аналіз особливостей мовлення представників різної 

соціальної статі, які відображаються в ситуативній мовленнєвій поведінці 

суб’єктів соціуму, зокрема в етикетній комунікативній діяльності.   

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: 

-проаналізувати гендерні особливості спілкування відповідно до норм 

етикету на основі проведених опитувань; 

-показати відмінності та подібності комунікативної поведінки чоловіків 

та жінок в етикетній комунікативній діяльності; 

-дослідити стереотипні уявлення про мовленнєву поведінку чоловіків та 

жінок; 

-провести опитування україномовних та англомовних респондентів щодо 

застосування ними етикетних норм ввічливості; 

-визначити вплив соціальної статі на етикетне мовлення; 
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-встановити зв’язок між дотриманням традицій мовленнєвого етикету та 

гендерною диференціацією на основі розгорнутих відповідей отриманих в ході 

опитування. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Залежно від гендерної приналежності комуніканта 

виокремлюють чоловічий та жіночий стиль мовленнєвої поведінки [4, с. 57]. 

Гендерні особливості мовленнєвої поведінки часто проявляються у виборі 

засобів мовлення. Наприклад, жінки спілкуються на особисті теми, а чоловіки – 

на загальні; жінки частіше запитують, просять вибачення та дякують, тоді як 

чоловіки визначають тему розмови , перебивають розмови жінок тощо. 

Існує два традиційні підходи до розуміння гендеру: 

Статево-рольовий підхід зводить гендер до одного з його соціально-

психологічних проявів – гендерних стереотипів, при цьому таке тлумачення 

відповідає початковому розумінню гендеру як соціальної надбудови над 

біологічною статтю; 

Соціально-конструктивістський підхід розглядає відносини між 

чоловіком та жінкою перш за все як соціокультурно-сконструйовані, акцент 

при цьому робиться на владних відносинах між чоловіком та жінкою, у той час 

як біологічні відмінності вважають другорядними. 

Однак, проаналізувавши сучасні підходи до проблеми гендеру, ми 

переконались, що поступово відбувається перехід від однофакторних моделей 

до багатофакторних. Зі зміною системи гендерних ролей багато традиційних 

психологічних статевих розбіжностей, на яких ґрунтуються стереотипи 

маскулінності і фемінності, зникають або нівелюються, що зменшує 

поляризацію між ними. При цьому певні істотні розбіжності у характері 

мовленнєвої діяльності, спрямованості інтересів та психічних процесах 

чоловіків та жінок залишаються [5, с. 65]. 

Чоловіки та жінки, різняться наявністю відповідних комунікативних 

стратегій і тактик, що пояснюється передусім особливостями їхньої фізіології 

та психології, що реалізуються в певних соціальних умовах та репрезентують 

гендерний аспект невербальної комунікації. Від гендерних стереотипів 

переважно залежать і невербальні стилі поведінки чоловіка і жінки, зокрема під 

час використання кінетичних засобів (жести, міміка, пози, порухи тіла й 

манери) та динамічних невербальних засобів (погляд, фізична дистанція, 

зоровий контакт) [10, с. 88]. 

У ході дослідження ми порівняли етичне мовлення в україномовному та 

англомовному дискурсах та з’ясовували, чи існує безпосередній зв’язок між 

гендером та ввічливістю. 
У загальному плані ввічливість розуміється як результат домовленості 

учасників спілкування з метою ухилення від конфлікту у соціокомунікативній 

вербальній інтеракції. У мовній поведінці жінки прагнуть виглядати 
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«жіночніше, м’якше», а чоловіки, навпаки, усіляко підкреслюють своєю 

мовною поведінкою «мужність, стриманість, незалежність». Жінкам властиво 

ставити запитання, оскільки вони більш зацікавлені у продовжені бесіди, її 

позитивному розвитку. 

Ми отримали результати, які підтверджують, що не лише гендерний 

аспект впливає на ввічливість, а й культурна спадщина народу та його усталені 

звичаї. Об’єднуючою властивістю української та англійської мови є позитивне 

спрямування та усвідомлення необхідності дотримання етикетних норм та 

правил поведінки. Більше того варто зазначити, що хоча гендерні ролі, типові 

для чоловіків та жінок, значно відрізняються у різних культурах, деякі 

стереотипні уявлення, що стосуються гендерних відмінностей, є 

універсальними. А також ми з’ясували, що окрім гендерних факторів, вплив у 

формуванні засобів вираження ввічливості має ряд чинників, таких як вік, 

освіченість, родинні зв’язки, володіння іноземними мовами, соціальний стан, 

ступінь знайомства співрозмовників, настрій, характер ситуації та ін. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. У ході 

дослідження, проведеному у межах цієї парадигми, встановлено, що між 

гендерними рисами та етикетною поведінкою немає прямих однозначних 

зв’язків. У такий спосіб, етикет та ввічливість передовсім покликані 

забезпечити спілкування нерівних за певними ознаками партнерів, і ці ознаки 

не завжди проявляються у вигляді гендеру. 

Гендерні норми комунікації формуються під впливом зовнішнього 

культурного контексту, але аж ніяк не є вродженими чи перманентно 

закріпленими за собою. Вибір необхідної для адресанта одиниці мовлення 

визначається ситуацією спілкування, цілями та мотивами, які є 

екстралінгвальними факторами обґрунтування цього вибору, радше ніж 

гендерними характеристиками. 

Отже, існує ряд стереотипних уявлень щодо відмінностей та подібностей 

комунікативної поведінки чоловіків та жінок в етикетній комунікативній 

діяльності. У ході дослідження було з’ясовано, що деякі з них чітко 

прослідковуються і відповідають загальному уявленню щодо чоловічого та 

жіночого стилів спілкування. Однак, частину цих усталених уявлень було 

спростовано, що свідчить про те, що не існує певних непохитних рамок, які 

окреслюють вплив гендеру на ввічливість та й на загалом спілкування. Саме 

тому це питання залишається відкритим. 
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Розвиток критичного мислення через читання та письмо на 

уроках зарубіжної літератури 
 

Фундаментальна мета сучасної 

освіти полягає не в наданні учням 

інформації, а в тому, щоб розвивати в 

них критичний спосіб мислення. 

Д. Дьюї 

Ключове правило освіти – навчити вчитися. Основне ж завдання вчителя 

на сьогодні полягає у формуванні особистості учня, здатного до самостійного 

пізнання, у створенні умов для пізнавальної потреби в школярів, готового до 

самоосвіти в подальшому житті. Тому на нашому уроці діти повинні 

запитували, сперечалися, висловлювали і відстоювали свої думки, тобто, вони 

мають критично мислити. 

Саме тут і постає питання, що ж мається на увазі під поняттям «критичне 

мислення»? Аналіз зарубіжних досліджень показав, що не існує єдиного 

визначення критичного мислення. Різні вчені мають власний погляд на зміст 

даного поняття. Д.Дьюі критичне мислення розуміє як складну, пов’язану з 

діями людини мережу діяльності [1, 137-139]. М.Ліпмен розглядає критичне 

мислення як здатність аналізувати точки зору учасників навчального процесу, 

висувати та захищати власну точку зору стосовно певної проблеми [2, 32-34]. 
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Різні аспекти формування критичного мислення відображені і у працях 

вітчизняних науковців. Проте у порівнянні з дослідженнями методології, теорії 

і практики критичного мислення, здійснюваними на Заході (Дж.Л.Стіл, 

К.С.Мередіт, Ч.Темпл, С.Уолтер.),  для науково-педагогічної думки України ця 

галузь практичного застосування все ще залишається «білою плямою» і 

розвивається головним чином завдяки спільним міжнародним проектам, 

семінарам-практикумам, майстер-класам, які періодично проводяться у 

вітчизняних освітніх закладах [3, 229-232]. 

Фактично першою спробою обґрунтувати доцільність введення 

критичного мислення як навчальної дисципліни є монографія А. Тягла та 

Т. Воропай «Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI 

века». У ній розглядаються джерела, витоки, проблеми теоретичної розробки та 

практичного впровадження критичного мислення у систему освіти. 

Щодо вітчизняних науковців, то відомий педагог К.Д.Ушинський вважав, 

що процес навчання потрібно організовувати так, щоб розвивати 

спостережливість школярів, учити їх відрізняти відоме від нового, допомагати 

зрозуміти особливості об’єкта вивчення за допомогою навідних запитань. Саме 

у такий спосіб можна забезпечити набуття міцних знань з предмета, розвинути 

«мислення вихованця на одну ступінь вище, досягти плодовитого навчання» 

[4]. 

Б.І. Степанишин серед основних формальних завдань літературної освіти 

визначив проблему розвитку емоцій та розумових сил учня – пам’яті, уваги, 

мислення, мовлення, уяви тощо. «Головне – не сума, не повнота знань, а 

розвинені на її матеріалі, її засобами здатності уявляти, співпереживати, 

розмірковувати, аналітично мислити, вивчене систематизувати, узагальнювати 

і, зрештою, усі ці вміння застосовувати впродовж всього життя» [5,151-152]. 

І правда, сучасні учні з цікавістю виконують ті види навчальної 

діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу 

та самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та 

творчості. Протягом уроків літератури відшукуються здібності у дітей, 

розвиваються найменші прояви їхнього таланту. 

Не даремно ж у науковій літературі розвиток критичного мислення 

традиційно пов’язується з проблемним навчанням, під яким слід розуміти «таку 

організацію навчального процесу, яка передбачає створення у свідомості учнів 

під керівництвом учителя проблемних ситуацій та активної самостійної 

діяльності учнів з їх розв’язання, у результаті чого відбувається творче 

оволодіння знаннями, уміннями, навичками й розвиток мислитель них 

здібностей» [6, 61-65]. Проблемна ситуація створює своєрідну інтелектуально-

творчу задачу для особистості учня, коли він не може зрозуміти явища, і це 

мотивує його до пошуку нових способів пояснення чи дії, до самостійного 

критичного мислення.  

З огляду на це, Т. Ноєль-Цигульська пропонує такий ланцюжок 

проблемного навчання [7]: 
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Створення умов → виникнення потреби → мотивація → критичне 

мислення → вирішення задачі 

Для кращого розуміння критичного мислення, варто звернутися до 

багаторівневої структури розумової діяльності учнів – піраміди 

інтелектуальних навичок, яку запропонував ще в 1956 році відомий спеціаліст у 

галузі технології навчання Бенджамін Блум. 

 

 
 

Вже більше 50 років учителі всього світу використовують цю теорію для 

визначення розвитку в учнів навичок мислення високого рівня. На основному 

рівні розташовані знання, вище – розуміння, використання, аналіз, синтез, 

оцінювання. Таким чином піраміда повністю відображає структуру критичного 

мислення. 

В рамках уроків із зарубіжної літератури, побудованих на засадах 

критичного мислення, вирішується завдання сучасного підходу до навчання та 

виховання школярів. Навчити дітей мислити критично – означає правильно 

поставити запитання, направити їх увагу в правильне русло, вчити самостійно 

робити висновки та знаходити рішення. 

Таким чином виникає необхідність у вихованні у учнів  внутрішньої 

потреби передавати власне бачення світу, мати особисту позицію.  

Щоб навчити учнів мислити критично, треба, щоб учитель усвідомив 

необхідність активної участі учнів у процесі навчання. Дуже часто учні пасивно 

сидять на уроках, слухаючи учителів, механічно записують, а потім бездумно 

відповідають на запитання, репродукуючи все те, що їм «надиктував» учитель. 

Вони розглядають знання, як щось застигле, що треба просто вкласти в голову. 

Такі учні не будуть мислити критично, поки учитель не створить творчої 

атмосфери, яка сприятиме активному залученню учнів до процесу навчання. 

А для цього треба дозволити учням вільно розмірковувати, робити 

припущення, встановлювати їхню очевидність або безглуздість. Коли діти 

повірять, що їхні думки цінні, а те, що вони думають, говорять, є важливим не 

тільки для них самих і кожному з них дозволено сказати: «Я не згоден», «Я 

думаю інакше», тоді вони зможуть повністю включитися в процес критичного 

мислення і стануть готовими взяти відповідальність за власну думку. 
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Дуальна освіта та її можливості в Україні й за кордоном 

 
Питання успішного професійного самовизначення студентів, їхнього 

вдалого працевлаштування після завершення навчання в університеті та 

отримання надалі задоволення від роботи, завжди були актуальними і на 

сьогодні є одними з найбільш ключових. Кожен із закладів вищої освіти 

ставить за мету підготувати майбутнього спеціаліста, який стане 

конкурентоспроможнім, затребуваним на ринку праці. Однією з форм здобуття 

освіти, яка сприяє успішній підготовці випускника, є дуальна освіта. 

За кордоном, а особливо у Німеччині, Австрії, Ліхтенштейні, Швейцарії, 

Данії, Італії та Франції практикується дуальна форма навчання, яка поєднує 

аудиторне навчання у закладі освіти та роботу за спеціальністю на 

підприємстві. Існує дуальна освіта у США та Великій Британії. Студенти 

впродовж усього періоду навчання одночасно проходять необхідний курс 

практичної підготовки та бачать усі переваги та недоліки майбутньої професії. 

На сьогодні слушно піднімається питання запровадження дуальної освіти в 

Україні та, таким чином, створюються кращі можливості отримання 

практичного досвіду роботи студентами. Адже, іноді, вимога роботодавця до 

випускника мати практичний досвід стає перепоною одержання першого місця 

роботи після завершення навчання у ЗВО. 

Дуальна форма здобуття освіти виникла завдяки реальним історичним 

процесам розвитку країн та економічній ситуації у них. У кожній з 

http://lib.rin.ru/doc/i/196838p.html
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вищезгаданих країн є свої особливості застосування такої форми освіти, 

оскільки багато що залежить від участі держави. У державах з ринковою 

економікою (Америка, Велика Британія, Японія) держава напряму не залучена 

до формування професійної освіти [1]. А у Франції, наприклад, держава, 

планує, організовує та контролює професійну освіту. У Німеччині, Австрії, 

Швейцарії, державні органи розробляють нормативні документи щодо дуальної 

професійної освіти, а приватні підприємці повинні забезпечити студентів 

місцями праці, де відбуватиметься практична сторона навчання. Варто 

зауважити, що дуальна форма освіти найбільш широко практикується саме у 

Німеччині, де вона закріплена на законодавчому рівні. Щоб потрапити у вищу 

дуальну школу, абітурієнт має отримати закінчену середню або спеціалізовану 

середню освіту. Студентів відбирають на конкурсних засадах та одним з 

головних критеріїв є також знайдений студентом партнер серед підприємств.  

Вища дуальна школа у Німеччині відштовхується від потреб ринку. 

Навчальний заклад повинен передбачити на кілька років уперед, на які 

спеціальності буде попит на ринку, аби випускник не став зразу по завершенні 

навчання безробітним. Університети співпрацюють з компаніями, які вказують 

на спеціалістів, які їм потрібні і разом узгоджується програма їхньої 

підготовки. Серед найбільш успішних компаній, які долучилися до підготовки 

затребуваних спеціалістів, можна назвати Kreiller, Bachner Elektro GmbH & Co 

KG, Martin Fassnacht GmbH, Ernst Pertler GmbH та інші [2]. Зазвичай навчання 

триває три роки, де практичний та теоретичний курси рухаються від позиції 

«порівну» до «переважає навчання на виробництві».  

Цікавим є досвід впровадження дуальної освіти у Шотландії, де навчання 

триває чотири роки. Так ось у Абертайському університеті понад 93% 

випускників знаходять роботу за фахом, оскільки у них вдало поєднується 

теоретична та практична складові під час навчання. Університет готує 

спеціалістів у сфері мистецтва, медіа, інженерії та технологій, соціальних наук, 

охорони здоров’я та бізнесу. Але найбільш відомим цей заклад освіти став 

завдяки освітнім програмам з інформатики та мультимедійних технологій, 

особливо по розробці комп’ютерних ігор. Абертайський університет був 

першим університетом у світі, де запроваджено ступінь, пов’язаний з 

розробкою відеоігор ще у 1997 році. Абертай був також першим університетом 

Великобританії, визнаним Центром передового досвіду з навчання 

комп’ютерних ігор (2014), і який асоціюється з програмою підтримки бізнесу 

для запуску комп’ютерних ігор. Університет має зв’язки з промисловими 

партнерами з різних галузей радіомовлення, інтерактивних та більш широких 

цифрових медіа. До таких партнерів належать BBC Scotland, BBC Vision, 

BSkyB, Channel 4, Electronic Arts, Codemasters, Blitz Games Studios, Rare, Sony 

Computer Entertainment Europe, Microsoft та Disney Interactive [4]. 

Абертайський університет також був першим, хто запропонував 

підготовку спеціалістів з «етичного хакерства» (Ethical Hacking) ще у 2006 році. 

Випускник – не просто програміст чи спеціаліст з кібербезпеки, а протидіятиме 

кіберзлочинності, тобто стане «білим хакером». Вправність університету 
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реагувати на потреби ринку праці виводять його на топові місця рейтингових 

університетів Шотландії та Європи [5]. Звичайно, дуальна освіта не може бути 

застосована до всіх без винятку спеціальностей. Пріоритетними тут 

залишаються прикладні фахи. 

Принагідно зазначити, що за кордоном при застосуванні дуальної форми 

навчання, обов’язковими предметами вивчення у професійних училищах та 

коледжах на аудиторних заняттях є математика та іноземна мова. З 

впровадженням дуальної освіти у вишах України викладачам іноземної мови 

варто знаходити нові методи навчання зважаючи на відсутність студента 

певний час на заняттях в аудиторії. Розробка дистанційних курсів іноземної 

мови за професійним спрямуванням з урахуванням потреб студента стане 

пріоритетом на майбутнє.  

Отже, в залежності від участі держави у формуванні професійної освіти, 

процеси підготовки майбутнього спеціаліста за дуальною формою її здобуття 

не значно, але відрізняються за моделями у різних країнах. Україна йде шляхом 

Німеччини [3]. Однак, повсюди дуальна система освіти усуває розрив між 

теорією і практикою в процесі підготовки майбутніх кваліфікованих 

працівників; відкриває додаткові можливості підвищення ефективності 

підготовки спеціалістів; дозволяє враховувати вимоги роботодавців та 

стимулює їх інвестувати в освіту; формує нову психологію молодого фахівця; 

підвищує мотивацію для отримання знань і набуття професійних навичок 

майбутніми спеціалістами, забезпечує високу ступінь соціалізації, адаптації у 

виробничих умовах наближених до реальності; сприяє розробленню стандартів 

нових сучасних професій та організації нових робочих місць. 
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Physical Development of the Person through the Prism of 

K. D. Ushinskyy’s Pedagogy: the Reformation Period 

(Фізичний розвиток особистості крізь призму педагогіки 

К.Д.Ушинського: реформаторський період) 

 
The Reformation period of K. D. Ushinskyy. Considering the understanding of 

history in the context of our research, the second half XIX c. – beginning of XX c., 

known as the ‘period of the reformation’ in adult education, hold a particular interest 

to us. As O. V. Sychomlynska claims ‘… this century gave us a large number or great 

figures of scientist and teachers, that have demonstrated a wide variety of views on 

education and teaching’ [3, p. 6]. A good example of growing attention to this period 

is the work of a famous teacher K. D. Ushinskyy (1824-1870), who dedicated 

significant attention to the questions of adult education. 

The research of S. S. Marchuk ‘The ideas of physical education of school 

children in a teaching legacy of K. D. Ushinskyy’ (Lutsk, 2015) illustrates the 

scientific interest  to the pedagogical legacy of K. D. Ushinkyy. This caused the 

emergence of new research into the life of the pedagogue, re-reading of his works in 

order to solve modern educational problems and find new rational flexible ways of 

overcoming the difficulties of the modern teaching activities. The researcher also 

notes that the formation of the flexible personality in a modern PE practice ‘calls for 

the teachers, scientists, educators, practitioners to start creatively using the legacy pf 

the progressive teachers of the past. That includes the famous Ukrainian pedagogue 

and democrat, a professor, a school education activist, a writer, a leading figure in the 

national and international pedagogical and psychological science – Konstantin 

Dmytrovych Ushinskyy. His scientific legacy and enlightening activities hold one of 

the key positions in the history of the Ukrainian teaching thought’ [10, p.3]. 

K. D. Ushinskyy forms the idea of the flexible compensatory approach in the 

adult education for the first time: ‘… better if the student leaves the school without 

having the theoretical knowledge than having the theoretical knowledge alone and 

nothing besides that’ [5, p. 28].The scientist expresses the idea of the non-stop 

education, giving the priority to the tasks of the weekend schools – to develop ‘an 

aspiration and ability for the independent learning, acquisition of new knowledge and 

lifelong learning, without the assistance of a teacher’ in adult students [5, p. 22]. He 

suggested the methods of adult education, showed the necessity of the differentiation 
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and individualisation (the separation of weekend schools into those for females and 

males) [5, p. 22].  

The valuable observations regarding our research by S. L. Soloveichyk helped 

to establish that in 60s of the XIX c. the youth was presented with the opportunity to 

express personal flexibility and work in different directions. Thus, in the book ‘The 

age of learning. The lives of the great teachers’ it is stated that ‘… at this time 

precisely the capitalist entrepreneurship was actively developing, all the social classes 

needed ‘individuals –activists’. At his time the initiative was valued, as well as the 

lively character, bright and precise word. The researcher thinks that K. D. Ushinskyy 

with his articles showed this general necessity in flexibility, meaning the ability to 

raise individuals capable of adapting to the ever-changing conditions in life [4, p. 22]. 

Thus, by making the comparative analysis of the ideas of the local teacher- 

democrat K. D. Ushinskyy, we reached the conclusion that the ideas of flexibility 

emerged in the national education at the end of the XIX century, when the capitalist 

entrepreneurship was actively developing and there was a need for action in different 

forms. For instance, K. D. Ushinskyy thought that the adult education was facing the 

need to raise the flexible individuals, the individuals of an action. The analysis of the 

Reformation period confirms the belief that the professionals characterised as ‘a 

person of an action’ in the labour market tend to be: competitive; with a greatly 

increased ‘value’; full of employment opportunities. They are also more successful in 

fulfilling their professional duties, especially in the non-standard situations; their 

chances for a dignified employment in the modern globalised world increase.  

Pansophistic (Didaskological) period. While analysing this period, some 

researchers acknowledge the andragogical approach as ‘flexible’ and that this idea of 

flexibility in the lifelong learning was practiced by the famous Czech pedagogue –

humanist, the founder of the scientific pedagogy Y. Komeskyy (1592 – 1670). 

Also,the views of the Yan Amos Komeskyy were important with regards to the 

training of the prospective PE teachers. In his famous work ‘Pansophia’, the 

pedagogue says ‘we need to build a new school unlike the existent middle-aged one, 

that would teach the skills and knowledge, necessary for the ever-changing life’[5, 

p.38]. According to his believes, ‘new ideals demand the youth would be taught and 

be learning in a way that nothing would make they feel lost and unprepared’ [5, 

p.38]. Y. A. Komenskyy thinks that this education can only be provided by the 

pansophia, the science about everything, that is bases on common grounds, is 

pursuing the universal truth and harmony. We share this idea with the famous 

pedagogue-humanist, because a human is ‘…a product of the social environment that 

needs a constant development and that an educational process follows them all the 

time’. The researcher was convinced that the teacher, the creator of the future needs 

to know a lot; to possess the talent of teaching; to know why and when to express 

firmness; to know how to encourage children to explore and learn; to quickly change 

the educational system (if needed) etc. Also, Y. A. Komenskyy provided the 

justification for the complex science about a teacher – ‘didaskology’, the aim of 

which was the improvement of professional training of a teacher and their 

competency. 
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For the purposes of analysis of this period, our attention was diverted to other 

works of Yan Amos Kamenskyy as well.  While examining his works ‘The Great 

Deduction’ (1628), which became known as one of the most important works on 

‘flexible pedagogy’, we saw that Y.A. Komeskyy reached the conclusion about the 

necessity of a lifelong learning and justified this idea. We agree with the ideas of 

various scientists, T. O. Laserevych for instance, that the conceptual legacy of 

Y.A.Komenskyy gives the reasons to consider him as the founder of the flexible 

pedagogy and andragogy, even though the famous pedagogue was never actually 

using those terms himself.  

Thus, the analysis of the pan-sophistic period of the lifelong learning helped to 

find the ways of formation of a professional mobility of prospective PE teachers, as 

well as new requirements for the said specialists, including those regarding their 

adaptation to new professional circumstances. 
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The ways of correction of students’ pronunciation of English Sounds 

 
To master the phonetic basis of the language having been studied, it is 

necessary first of all to assimilate the articulation composition of characteristic of the 

sounds of this language. Under the articulation composition we mean the usual 

position of the person’s speech organs at the time when movements of articulation are 

not carried out. This position of the main organs for better articulation as a whole is 

also a characteristic for pronunciation of some isolated sounds. 

Characteristic features of the articulation of the English language are: 1) dense 

adherence of the lips to the teeth; 2) elongation of the tip of the tongue from the teeth; 

3) flat and low position of the middle and especially the back of the tongue. 

Pronunciation skills are formed in parallel with grammatical and lexical ones in the 

process of mastering oral speech and reading [1; 2]. 

In determining the ways of developing spoken language skills in a foreign 

language, it is necessary to take into account that students already have formed 

system of sound means of their native language. On the one hand, it helps in 

mastering the pronunciation of a new (foreign) language, on the other hand it causes 

certain difficulties because of the interference of a native language. 

Thus, the typical mistake for Ukrainian-speaking students is non-observance of 

the length of the vowels in English, because in their native language longitude is not 

semantic in nature. The source of errors in intonation is, for example, the absence in 

Ukrainian of a high start and a sharp fall in the declining tone that is typical for 

English speech. 

So, in this article we’ll propose exercises to correct students’ pronunciation of 

English Sounds. 

 

1. TONGUE TWISTERS:  

a.A thatcher of Thatchwood went to Thatchet a-thatching. 

Did a thatcher of Thatchwood go to Thatchet a-thatching? 

 

If a thatcher of Thatchwood went to Thatchet a-thatching, 

 

Where’s the thatching the thatcher of Thatchwood has thatched? 

 

b.Peter Piper picked a peck of pickled pepper; 

A peck of pickled pepper Peter Piper picked; 
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If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, 

 

Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked? 

 

2. Study carefully: here are about 100 most often mispronounced English 

words («mispronunciation» among them). There are spelling rules in English even if 

they are difficult to understand, so pronouncing a word correctly usually does help 

you spell it correctly. Several common errors are the result of rapid speech, so take 

your time speaking, correctly enunciating each word. Careful speech and avid reading 

are the best guides to correct spelling. 

 

 

Don’t say Do Say Comment 

A 

acrossed 

 

across 

 

It is easy to confuse «across» with «crossed» but 

better to keep them separate. 

affidavid affidavit Even if your lawyer's name is «David», he issues 

affidavits. 

Old-timer's 

disease 

Alzheimer's 

disease 

While it is a disease of old-timers, it is named for the 

German neurologist, Dr. Alois Alzheimer. 

Antartic Antarctic Just think of an arc of ants (an ant arc) and that 

should help you keep the c in the pronunciation of 

this word. 

Artic Arctic Another hard-to-see c but it is there. 

aks ask This mispronunciation has been around for so long 

(over 1,000 years) that linguist Mark Aronoff thinks 

we should cherish it as a part of our linguistic heritage. 

Most of us would give the axe to «aks». 

athelete, 

atheletic 

athlete, 

athletic 

Two syllables are enough for «athlete». 

B 

barbituate 

 

barbiturate 

 

Don't forget this word contains three others: 

bar+bit+u+rate 

bob wire barbed wire No, this word wasn't named for anyone named «Bob»; 

it should be «barbed wire», although the suffix – ed, 

meaning «having» is fading away in the U.S. 

bidness business The change of [s] to [d] before [n] is spreading 

throughout the US. 

a blessing 

in the skies 

a blessing  

in disguise 

This phrase is no blessing if it comes from the skies. 

(Pronounce it correctly and help maintain the 

disguise). 

C 

Calvary 

 

cavalry 

 

It isn't clear why we say, «Mind your Ps and Qs» 

when we have more difficulty keeping up with our 

http://www.yourdictionary.com/affidavit
http://www.yourdictionary.com/alzheimer-s-disease
http://www.yourdictionary.com/alzheimer-s-disease
http://www.yourdictionary.com/antarctic
http://www.yourdictionary.com/arctic
http://www.yourdictionary.com/ask
http://www.yourdictionary.com/about/experts.html#aronoff
http://www.yourdictionary.com/athlete
http://www.yourdictionary.com/athletic
http://www.yourdictionary.com/barbiturate
http://www.yourdictionary.com/barbed-wire
http://www.yourdictionary.com/business
http://www.yourdictionary.com/blessing
http://www.yourdictionary.com/disguise
http://www.yourdictionary.com/cavalry
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Ls and Rs. Had there been a cavalry in Jesus' time, 

perhaps Calvary would not have been so tragic. 

cannidate candidate You aren't being canny to drop the [d] in this word. 

Remember, it is the same as «candy date». (This 

should help guys remember how to prepare for 

dates, too). 

card shark cardsharp Cardsharps probably won't eat you alive, though 

they are adept at cutting your purse strings. 

Carpool 

tunnel 

syndrome 

Carpal tunnel 

syndrome 

This one is mispronounced (and misspelled) several 

different ways; we just picked the funniest. Carpal 

means «pertaining to the wrist». 

caucaphony cacophony There is no greater cacophony [kæ'kafêni] to the 

ears than to hear the vowels switched in the 

pronunciation of this word. 

The Caucases The Caucasus Although there are more than one mountain in this 

chain, their name is not a plural noun. 

chester 

drawers 

chest of 

drawers 

The drawers of Chester is a typical way of looking at 

these chests down South but it misses the point. 

chomp at the 

bit 

champ at the 

bit 

«Chomp» has probably replaced «champ» in the 

U.S. but we thought you might like to be reminded 

that the vowel should be [æ] not [o]. 

close clothes The [ð] is a very soft sound likely to be overlooked. 

Show your linguistic sensitivity and always 

pronounce it. 

coronet cornet Playing a crown (coronet) will make you about as 

popular as wearing a trumpet (cornet) on your head 

– reason enough to keep these two words straight. 

D 

dialate 

 

dilate 

 

The i in this word is so long there is time for another 

vowel but don't succumb to the temptation. 

diptheria diphtheria The «ph» in this word is pronounced [f], not [p]. 

doggy-dog 

world 

dog-eat-dog 

world 

The world is even worse than you think if you think 

it merely a «doggy-dog world». Sorry to be the 

bearer of such bad news. 

drownd drown You add the [d] only to the past tense and past 

participle. 

E 

elec'toral 

 

e'lectoral 

 

The accent is on the second, not the third, syllable 

and there is no [i] in it – not «electorial». (By the 

way, the same applies to «mayoral» and «pastoral»). 

excape escape The good news is, if you say «excape», you've 

mastered the prefix ex- because its meaning does fit 

this word. The bad news is, you don't use this prefix 

on «escape». 

http://www.yourdictionary.com/candidate
http://www.yourdictionary.com/cardsharp
http://www.yourdictionary.com/carpal-tunnel-syndrome
http://www.yourdictionary.com/carpal-tunnel-syndrome
http://www.yourdictionary.com/cacophony
http://www.yourdictionary.com/caucasus
http://www.yourdictionary.com/chest-of-drawers
http://www.yourdictionary.com/chest-of-drawers
http://www.yourdictionary.com/champ
http://www.yourdictionary.com/bit
http://www.yourdictionary.com/clothes
http://www.yourdictionary.com/cornet
http://www.yourdictionary.com/dilate
http://www.yourdictionary.com/diphtheria
http://dogs.lovetoknow.com/
http://www.yourdictionary.com/drown
http://www.yourdictionary.com/electoral
http://www.yourdictionary.com/escape
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expresso espresso While I can't express my love for espresso enough, 

this word was borrowed from Italian well after the 

Latin prefix ex- had developed into es-. 

excetera et cetera Latin for «and» (et) «the rest» (cetera) are actually 

two words that probably should be written 

separately. 

expecially especially Things especial are usually not expected, so don't 

confuse these words. 

F 

Febyuary 

 

February 

 

We don't like two syllables in succession with an [r] 

so some of us dump the first one in this word. Most 

dictionaries now accept the single [r] pronunciation 

but, if you have an agile tongue, you may want to 

shoot for the original. 

fedral federal Syncopation of an unaccented vowel is fairly 

common in rapid speech but in careful speech it 

should be avoided. 

fillum film We also do not like the combination [l] + [m]. One 

solution is to pronounce the [l] as [w] («film» [fiwm], 

«palm» [pawm]) but some prefer adding a vowel in 

this word. 

fisical fiscal In fact, we don’t seem to like any consonants 

together. Here is another word, like athlete and film 

that is often forced to swallow an unwanted vowel. 

flounder founder Since it is unlikely that a boat would founder on a 

flounder, we should distinguish the verb from the 

fish as spelling suggests. 

foilage foliage Here is another case of metathesis, place-switching 

of sounds. Remember, the i comes after the l, as in 

related «folio». 

For all 

intensive 

purposes 

For all intents 

and purposes 

The younger generation is mispronouncing this 

phrase so intensively that it has become popular 

both as a mispronunciation and misspelling. 

forte fort The word is spelled «forte» but the [e] is pronounced 

only when speaking of music, as a «forte passage». 

The words for a strong point and a stronghold are 

pronounced the same: fort. 
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Академічна доброчесність у закладах вищої освіти:  

шляхи формування 

 

У розвинутих країнах сучасного світу поняття академічної доброчесності 

є загальноприйнятим. Еволюційний процес становлення громадянського 

суспільства в Україні супроводжується формуванням академічної культури, що 

знаходить своє відображення як на законодавчому рівні, так і у здійсненні 

цілого ряду відповідних заходів для формування академічної спільноти з 

нульовою толерантністю до порушень академічної доброчесності. 

Потужним регулятором сфери освіти загалом і вищої освіти зокрема 

виступає стаття № 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про 

освіту». Рамковий закон тлумачить поняття академічної доброчесності як 

«сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [3]. Прийняття 

цього положення Закону ознаменувалось перетворенням академічної 

доброчесності з поняття неписаного на норму Закону з чітко визначеними 

тлумаченнями, критеріями, правилами, вимогами та санкціями. Стаття № 42 

перелічує основні порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання), до яких можуть вдаватися учасники освітнього 

процесу [3]. 

Потреба перевести академічну доброчесність зі сфери Закону в певний 

набір повсякденних дій і сталих практик зумовила появу методичних 

рекомендації «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої 

освіти» [2], ініційованих Міністерством освіти і науки України. У переліку 

рекомендованих заходів до внутрішньої системи забезпечення якості 

процедури та заходів для реалізації принципів академічної доброчесності 

наголошується на створенні відповідної нормативно-правової бази в закладах 

освіти. Зокрема, рекомендовано створити відповідні кодекси, положення, 

правила, пам’ятки, які регламентуватимуть та повідомлятимуть про нові 

правила гри, яких повинні дотримуватися усі учасники освітнього процесу. 

Для того щоб академічна доброчесність переставала бути абстракцією, 

натомість утверджувалась реальним фактом, необхідне усвідомлення 

важливості всіх кроків, які здійснюються в цьому напрямі, та залучення всіх 

учасників академічного процесу. Прийняті правила академічної доброчесності 

мають ставати не просто правилами на папері, але придатними та дієвими до 
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реального впровадження, як-от, прийняті Кодекси честі в багатьох 

університетах, Положення про академічну доброчесність, створення комісій 

тощо. 

Здобутки у цьому напрямку очевидні. Свідченням є, приміром, реалізація 

Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic 

Integrity in Ukraine Project – SAIUP), який здійснюється Американськими 

Радами з міжнародної освіти у партнерстві з Міністерством освіти і науки 

України та за підтримки Посольства США в Україні. Мета проекту – 

застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення плану 

заходів задля орієнтації та навчання учнів/студентів, вчителів/викладачів та 

адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості 

академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного 

залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі [4]. 

Досить актуальною є місія Проекту, суть якої полягає у формуванні нової 

академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, 

реальному навчанні, справжній науковій роботі. Не менш важливою постає і 

візія Проекту, яка передбачає системні зміни в українській освіті, від яких 

виграють усі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та 

вчителі, університети та школи [4]. 

Схиляємося до думки, що результати Проекту найближчим часом стануть 

ще більш відчутними. Значною мірою завдяки залученню в цей процес 

учасників освітнього процесу шкіл та університетів, що сприятиме наступності 

у визнанні та сповідуванні принципів академічної доброчесності у здобувачів 

освіти різних рівнів. Гуртуванню критичної більшості суспільства у тому, що 

навчатися і навчати доброчесно – це норма, сприяють Національне агентство із 

забезпечення якості освіти,  Державна служба якості освіти, мережа EdCamp, 

які постають своєрідними орієнтирами у формуванні цінностей педагогічної 

спільноти. Важливим кроком Проекту стало відкриття онлайн-курсу 

«Академічна доброчесність для вчителів» на платформі EdEra, який стартував у 

вересні 2019 року і є досить популярним серед освітян.  

Використання в освітньому процесі сучасних методик викладання, 

оновлення інформації, застосування елементів змішаного навчання тощо 

призводять до того, що студенти списують та плагіюють менше. Такі 

результати отримали завдяки дослідженню «Мотивація студентів до навчання 

як визначальна умова академічної доброчесності» (результати представили у 

травні 2019 року) [5]. Людмила Криворучка, очільниця Докторської школи 

ім. Родини Юхименків НаУКМА, кандидатка філософських наук, розробила 

програму тренінгу «Планування курсу і розробка навчальних подій як 

інструменти запобігання порушень академічної доброчесності і підвищення 

академічної культури». З тренінгом відвідала п’ять університетів-учасників 

Проекту SAIUP у містах: Тернопіль, Луцьк, Чернівці, Київ і Харків.  

Загалом, заходи щодо формування академічної доброчесності досить 

різнопланові. Це і конференції, спільні з освітянами США, обмін досвідом по 

ключових питаннях, тренінги,  гранти, партнерство, співпраця з волонтерами, 
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Всеукраїнський студентсько-учнівський конкурс соціальної відеореклами 

«Чесність починається з тебе», навчальний курс для першокурсників 

«Академічне письмо та доброчесність» тощо. Перелічені вище факти свідчать, 

що Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP – вже має 

вагомі напрацювання в освітянському середовищі. 

Актуалізація означеної проблематики, пропагування принципів 

академічної доброчесності, активна просвітницька кампанія щодо даної теми – 

ключові ідеї блогу Євгена Ніколаєва  [1]. Бюлетені Ніколаєва  Є. «Як мені 

писати без академічного плагіату?», «Плагіат=порушення авторських прав?», 

«Студентський плагіат. Хто винен?» та інші виступають інформаційними 

постерами та своєрідними закликами до академічної доброчесності. 

Безумовно, щоб переломити ситуацію, потрібна тривала і системна 

робота, в першу чергу – на рівні українських університетів. Потрібно активно 

інформувати здобувачів освіти та науково-педагогічних/педагогічних 

працівників з питань сутності та процедур дотримання академічної 

доброчесності.  

Водночас важливо вести боротьбу не стільки і не лише з симптомами та 

окремими проявами академічної недоброчесності, а насамперед з причинами, 

що породжують в академічному середовищі сприятливі умови для процвітання 

академічної нечесності. Важливою виступає профілактика. 

Вирішальним кроком у підтримці академічної доброчесності та протидії 

академічній недоброчесності має стати формування загальнонаціональної 

системи забезпечення якості вищої освіти. Забезпечення якості вищої освіти на 

інституційному та системному рівні дозволить говорити про ефективну 

діяльність у цьому напрямі. 

Отож, перші кроки щодо імплементації закладами освіти спеціальних 

інституційних політик запобігання і боротьби з плагіатом (кодекси честі 

студентів, етичні кодекси викладачів, положення про запобігання плагіату і 

списуванню тощо) означили вектор напряму щодо вирішення проблем, 

пов’язаних з академічною недоброчесністю. Системності у цій роботі та 

варіативності й різноформатності задав Проект (SAIUP), що дає підстави 

сподіватися в найкоротші терміни переломлення ситуації і наближення до 

світових стандартів у вирішенні означеної проблеми. 
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Inclusive Education as part of Ukrainian-Canadian Relations 
 

The end of XX – the beginning of XXI centuries is the period of active 

growth of Ukrainian education during which the need of finding new teaching 

methods for children with disabilities has become urgent. These methods are the most 

visible in Ukrainian-Canadian relations as Canada is more experienced in this sphere. 

Moreover, Memorandum of cooperation between Ukrainian and Canadian 

governments, which boosted the development of inclusive learning, was signed on 

January 28, 1999 [1, p.168]. 

Inclusive learning is a complex approach to education; it gives all children 

equal opportunities and access to education [2]. Such type of education requires the 

usage of individual methods of teaching and learning and enables challenged children 

to have the same educational facilities. Inclusive education means that all students 

attend and are welcomed by their neighbourhood schools in age-appropriate, regular 

classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspects of the life 

of the school. It is about ensuring access to quality education for all students by 

effectively meeting their diverse needs in a way that is responsive, accepting, 

respectful and supportive. Students participate in the education program in a common 

learning environment with support to remove barriers and obstacles that may lead to 

exclusion [3]. Inclusive education is carried out in a common learning environment; 

that is, an educational setting where students from different backgrounds and with 

different abilities learn together in an inclusive environment. Common learning 

environments are used for the majority of the students’ regular instruction hours and 

may include classrooms, libraries, gym, performance theatres, music rooms, 

cafeterias, playgrounds and the local community. A common learning environment is 

not a place where students with intellectual disabilities or other special needs learn in 

isolation from their peers [3]. 

Nowadays the Ministry of Education and Science and Government of Ukraine 

pay more attention to such social issue as inclusion. In fact, the mission of the New 

Ukrainian School is to help discover and develop each child’s abilities, talents and 

potential based on a partnership between the teacher, the pupil and the parents [2]. 

https://saiup.org.ua/pro-proekt/proekt-v-shkolah/
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Canada is one of the countries where the provisions of international regulatory 

documents of inclusive learning are being implemented. Unfortunately, such type of 

education is not improved in Ukraine [4]. There were several attempts to implement 

inclusive learning, but the absence of qualified instructors, proper educational system 

and the lack of funds made these attempts unsuccessful. It should be mentioned that 

Ukrainian government needed support in this field that is why, Canada was one of the 

first countries that helped Ukraine and provided it with additional useful recourses 

[4]. In order to share the experience Canadian educators organised summer schools in 

Lviv and Crimea in June, 2000 [1, p.172]. The participants of the project took part in 

various activities and exchanged ideas to realise the needs of different students to 

help them in the classroom. What is more, the similar project was organised in 2018 

at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University to explore approaches to 

inclusive learning. Canadian participants were presented by the members of regional 

coalition of Edmonton city in province of Alberta. Ukrainian participants were 

teachers and parents of children with special needs. The purpose of the program was 

to establish and maintain an inclusive learning environment at schools and 

kindergartens. 

In February, 2004 Institute of Special Pedagogy of the National Academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine signed an agreement with Ukrainian Resource and 

Development Centre of Grant McEwan University and Faculty of Education of 

University of Alberta. It was aimed at carrying out investigations in inclusion. 

Ukrainian educators got the opportunity to undergo an internship in Canada due to 

the project [1, p.184]. 

In May, 2007 Ukrainian delegation headed by V. Andrushchenko, the dean of 

Dragomanov National Pedagogical University, and V. Kremen, President of the 

Academy of Sciences of Ukraine, visited Edmonton. It resulted in the tripartite 

agreement on cooperation between Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 

Dragomanov National Pedagogical University and University of Alberta [1, p.182]. 

In addition, a large scale project “Inclusive learning for Ukrainian children” 

was organised by The Canadian International Development Agency in Lviv region 

and Crimea Republic during 2008–2013. It developed 3 main fields such as “Social 

Policy”, “Education”, and “Civil Society.” The project was also aimed at amending 

existing legislative documents and adopting a new law concerning inclusive learning. 

As a result, different specialised courses were conducted to educate teachers and 

seminars, such as “Development and Implementation of Inclusive Education Courses 

in Pedagogical Educative Institutions: exchanging experience between Canada and 

Ukraine” in 2009 in Lviv, were held [5, p. 131]. 

In conclusion, Canadian-Ukrainian relations were highly successful in 

changing and developing educational system. Inclusive learning has become more 

common as different trainings and studies were done to produce qualified teachers 

and raise awareness in the society. Cooperation between Canada and Ukraine is being 

developed and gives new opportunities for children of all ages and abilities. 
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Teaching Today’s Students 
 “The best teachers are those who show you 

 where to look, but don’t tell you what to see” 

Alexandra K. Trenfor 

Ukrainian universities and secondary schools are involved in the global process 

of rethinking and remodelling of the educational system. They are expected to 

provide their students with a wide variety of skills, which are often referred to as 

“twenty-first century competencies”. Such skills as critical thinking, decision making, 

the ability to communicate effectively and solve problems through negotiation and 

collaboration are needed for success in study and careers.  

So what is the teacher’s role then? Are teachers those who deliver information? 

Although their roles in the digital age of learning are still evolving, teachers remain 

central, no matter how education is conceptualized [12]. However, the role of 

teachers in the twenty-first century moves away from imparting knowledge towards 

guiding, discussing and measuring the progress of learners. In general, they assume 

the role of ‘invited professors’ to support student learning [7]. Teachers need to 

become ‘learning coaches’ – a role very different from that of a traditional classroom 

teacher. The teacher’s task is to provide guidance to help students develop skills, but 

their main role is to offer the kinds of support that will help students attain their 

learning goals. Teachers have to encourage students to interact with knowledge – to 

understand, critique, manipulate, design, create, and transform it.  

Ever Garrison once said, “A teacher is a compass that activates the magnets of 

curiosity, knowledge, and wisdom in the pupils”, therefore, teachers need to reinforce 

learners’ intellectual curiosity, problem identification and problem solving skills, and 

https://zakononline.com.ua/%20documents/show/11700___11700
https://zakononline.com.ua/%20documents/show/11700___11700
http://osvita.ukrainianworldcongress.org/ua.php
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their capacity to construct new knowledge with others. Being proficient in every topic 

on the curriculum, teachers must be experts in figuring out, along with their students, 

‘how to do something, how to find out something or how to use something to do 

something new’. A key part of their role is to model confidence, openness, 

persistence and commitment for learners in the face of uncertainty. 

As Brad Henry styles it, “A good teacher can inspire hope, ignite the 

imagination, and instill a love for learning.” Rather than serving exclusively as 

instructors or lecturers on personalized learning, teachers are free to take on different 

roles as moderators, mentors and designers of projects that highlight the real-world 

relevance of subject material. Teachers’ roles evolve from being ‘dispensers of 

information and knowledge’ to becoming ‘facilitators and enablers of learning’ [11]. 

This shift creates the potential for teachers to have deeper, more fulfilling 

engagement with students and a more creative role in the design and delivery of 

curricula [6]. 

Teachers must evolve into creative workers, jointly constructing knowledge 

with learners in the classroom. Teachers have to stimulate deepening engagement and 

articulation by guiding learners to develop skills such as formulating arguments to 

support their positions, sharing and communicating these arguments to others using 

multimedia (including image, text, sound, movement, sequence and interactivity), 

constructing their own meaning, and collaborating with others to extend that meaning 

[2; 4].  

Traditional approaches emphasizing memorization or the application of simple 

procedures will not advance learners’ critical thinking skills or autonomy. To develop 

the higher-order skills they now need, individuals must engage in meaningful 

enquiry-based learning that has genuine value and relevance for them personally and 

their communities. Real-world experiences merged with sustained engagement and 

collaboration offer opportunities for learners to construct and organize knowledge; 

engage in detailed research, enquiry, writing and analysis; and communicate 

effectively to audiences [1]. 

Learners are now facing a rich digital educational landscape outside of school. 

‘Folk educators’ are building massive online educational resources that include 

videos, feedback and online support. There are also numerous online tutorials and 

online brokering resources that allow prospective learners and teachers to find each 

other outside of formal educational institutions [3, p. 133]. However, teachers need 

time to design their own units or access educational content provided by third-party 

enterprises, and incorporate those offerings into learning activities. 

Teachers also need substantive professional development to support their 

transformation, especially regarding the potential and range of social media and Web 

3.0 applications. Semantic Web technologies are often implemented in e-learning 

environments to assist developers, instructors, and learners to organize, compose and 

personalize educational curriculum [8, p. 132]. Teachers may benefit from 

experimenting with new designs and strategies to be ready to offer relevant, effective 

and high-quality learning experiences [10].  
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Teachers may build better links with colleagues (e.g. through cross-discipline 

projects), build stronger links to people and organizations within their communities, 

emphasize learners’ growth through real-world research projects, perfect their skills 

in teaching learners to work together in small groups, and focus on helping students 

to understand each discipline (or subject) as a system of thought (with its own codes, 

methods, strengths and limits), rather than on transmitting content [5]. 

Until a teacher becomes familiar with a learner’s individual strengths and 

needs, it is difficult to know which learning methods and pedagogy will have a 

positive impact on that person. Nevertheless, research suggests that some forms of 

pedagogy are consistently more successful than others in helping students acquire a 

deeper understanding of twenty-first century skills. Pedagogies that support deeper 

learning include personalized learning strategies, collaborative learning and informal 

learning [4; 7; 9]. 

 

References 

1.Barron, B. and Darling-Hammond, L. Teaching for meaningful learning: a 

review of research on inquiry-based and cooperative learning. L. Darling-Hammond, 

B. Barron, P. D. Pearson, A. H. Schoenfeld, E.K. Stage, T. D. Zimmerman, G. N. 

Cervetti and J. L. Tilson (eds), Powerful Learning: What We Know About Teaching 

for Understanding. San Francisco, Calif., Jossey-Bass/John Wiley & Sons. 2008. 

https://www.edutopia.org/sites/default/files/pdfs/edutopia-teaching-for-meaningful-

learning.pdf. (Accessed on March 8, 2020.) 

2.Bolstad, R. Taking a ‘Future Focus’ in Education – What Does It Mean? 

NZCER Working Paper. Wellington, New Zealand Council for Educational 

Research. 2011. https://www.nzcer.org.nz/research/publications/taking-future-focus-

education-what-does-it-mean. Accessed on March 8, 2020. 

3.Facer, K. Learning Futures: Education, Technology and Social Change. New 

York: Routledge, 2011. 182 p. 

4.Gijsbers, G. and van Schoonhoven, B. The future of learning: a foresight 

study on new ways to learn new skills for future jobs. European Foresight Platform 

(EFP) Brief. No. 222. 2012. http://www.foresight-platform.eu/wp-

content/uploads/2012/08/EFP-Brief-No.-222_Future-of-Learning.pdf. (Accessed on 

March 8, 2020) 

5. Gilbert, J. Catching the Knowledge Wave? The Knowledge Society and the 

Future of Education. Wellington: NZCER Press, 2005. 244 p. 

6.Hampson, M., Patton, A. and Shanks, L. Ten Ideas for 21st Century 

Education. London, Innovation Unit. 2011. https://www.innovationunit.org/wp-

content/uploads/2017/04/10-Ideas-for-21st-Century-Education.pdf. Accessed on 

March 8, 2020. 

7.Learnovation. Inspiring Young People to Become Lifelong Learners in 2025. 

Vision Paper 1. Brussels: MENON, 2009. P. 1-12. https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-00593007/document. Accessed on March 8, 2020. 

8.Pawełoszek, I. Web 3.0 applications in enterprise strategy. Studia 

Ekonomiczne. 2015. Nr. 234. P. 129-139. 

https://www.edutopia.org/sites/default/files/pdfs/edutopia-teaching-for-meaningful-learning.pdf
https://www.edutopia.org/sites/default/files/pdfs/edutopia-teaching-for-meaningful-learning.pdf
https://www.nzcer.org.nz/research/publications/taking-future-focus-education-what-does-it-mean
https://www.nzcer.org.nz/research/publications/taking-future-focus-education-what-does-it-mean
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2012/08/EFP-Brief-No.-222_Future-of-Learning.pdf
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2012/08/EFP-Brief-No.-222_Future-of-Learning.pdf
https://www.innovationunit.org/wp-content/uploads/2017/04/10-Ideas-for-21st-Century-Education.pdf
https://www.innovationunit.org/wp-content/uploads/2017/04/10-Ideas-for-21st-Century-Education.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593007/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593007/document


167 
 

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%8

2y_231_250/SE_234/10.pdf. Accessed on March 8, 2020. 

9.Redecker, C. and Punie, Y. The future of learning 2025: developing a vision 

for change. Future Learning. 2013. Vol. 1. P. 3-17. 

https://www.researchgate.net/publication/260863799_The_Future_of_Learning_2025

_Developing_a_vision_for_change. Accessed on March 8, 2020. 

10.Scott, C. L. The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 

21st  century? UNESCO Education Research and Foresight, Paris. 2015. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243126. Accessed on March 8, 2020. 

11.Tawil, S. Two roads ahead for education – Which one should we take? 

DVV International. 2013. Vol. 80. P. 115-119. https://www.dvv-

international.de/en/adult-education-and-development/editions/aed-802013-post-

2015/articles/two-roads-ahead-for-education-which-one-should-we-take/. Accessed 

on March 8, 2020. 

12.UNESCO. Rethinking Education in a Changing World: Meeting of the 

Senior Experts’ Group, Paris: 12–14 February 2013. Paris, UNESCO. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224743. Accessed on March 8, 2020. 

 

 

С.І. Лобанова канд.пед.наук, доцент  

кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей, 

Східноєвропейський національний  університет імені Лесі Українки 

І. М. Забіяка канд.пед.наук., викладач  

кафедри української та іноземної лінгвістики,  

Луцький національний технічний університет  

 

Роль самостійної роботи студентів немовних спеціальностей 

при вивченні іноземних мов в педагогічних ЗВО 
 

В умовах модернізації та інтернаціоналізації вищої освіти зростає 

значимість іншомовної освіти у ЗВО. Іншомовна освіта стає нагальною 

потребою для майбутніх фахівців і невід'ємною частиною професійної освіти 

[1]. 

Мовна компетентність випускників університету суттєво збагачує їх 

можливості в оволодінні завданнями професійної діяльності в полікультурному 

просторі за допомогою залучення інформації з різних джерел, у тому числі 

іноземною мовою. Це, на наш погляд, суттєво впливає на розвиток професійної 

освіти.  

Виходячи з цього, можна припустити, що іншомовна професійна освіта - 

це процес створення взаємозв’язків іншомовної освіти з професійною освітою, 

що забезпечить створення нових можливостей творчої самореалізації майбутніх 

фахівців [2].  
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З урахуванням останніх тенденцій у галузі системи вищої освіти, а саме 

прийнятого закону про “Вищу освіту”, підвищується роль самостійної роботи 

студентів у процесі навчання.  

Згідно нових вимог щодо зменшення кількості годин в одному кредиті, 

дисципліни що вивчається, та обсягу часу, який відводиться у ЗВО на 

аудиторне навантаження, саме організація самостійної роботи студентів буде 

суттєво впливати на якість підготовки фахівця.  

На наш погляд, успішному формуванню іншомовної професійної 

самоосвіти студентів немовних спеціальностей будуть сприяти:  

1) іншомовна підготовка професорсько-викладацького складу 

університету для спільної діяльності з розвитку мовної компетентності 

студентів, як складової їх професійної компетентності;  

2) розробка і безперервне вдосконалення сучасного навчально-

методичного забезпечення іншомовної освіти;  

3) формування команд викладачів з різних кафедр університету, 

включених у реалізацію процесу удосконалення як іншомовної, так і 

професійної компетентності;  

4) суттєві кроки викладачів кафедр іноземних мов щодо удосконалення 

процесів самостійної роботи студентів та її постійного контролю. 

Щодо останнього пункту, викладач кафедри іноземних мов  повинен 

взяти на себе завдання підтримки процесу вивчення іноземної мови, а студент - 

стати не просто одержувачем готової навчальної інформації на всіх видах 

занять з іноземної мови, а й самостійно та активно ставати суб'єктом пізнання 

майбутньої професійної діяльності з активним використанням іншомовних 

джерел. 

Отже, вивчаючи роль самостійної роботи студентів, поступово 

впроваджується нова парадигма  підходу до вивчення студентом іноземної 

мови, складовими якої є: 

1) процес навчання орієнтований на самостійність та автономію студента. 

А функція роботи викладача трансформується у функцію педагогічної 

підтримки вивчення іноземної мови; 

2) збагачення навчально-інформаційного професійного та освітнього 

середовища інформацією на іноземних мовах, що створює відкриту систему 

взаємозв’язків кафедри іноземних мов та випускових кафедр  університету; 

3) впровадження  сучасних інформаційних технологій, що дає можливість 

суттєво покращити якість самостійної підготовки студента; 

4) навчання  зорієнтоване на розвиток професійного мислення і діяльності 

кожного студента в контексті його самостійної підготовки до занять; 

5) викладачі суттєво збільшують час, що відводиться на особисте 

спілкування з конкретним студентом при його самостійній роботі над заданою 

тематикою; 

6) впровадження сучасних розвиваючих педагогічних технологій у 

методичне забезпечення самостійної роботи студента із вивчення іноземної 

мови. 
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Таким чином, відповідно до нової парадигми навчального процесу, 

самостійна робота повинна стати основою участі студента в навчально-

виховному процесі, а також головним джерелом підвищення якості освіти.  
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Професійне самовиховання майбутнього вчителя 
 

Науковці (А. Алексюк, С. Гончаренко, І. Зязюн, С. Лисенкова, Н. 

Ничкало, О. Савченко, Л. Хоружа,  М. Фіцула та  ін.) відзначають особливості  

професійної підготовки  вчителя  початкової школи [3, с. 5]. 

Самовиховання і саморозвиток – це свідома практична діяльність, 

спрямована на більш повну реалізацію людиною себе як особистості.  

Самовиховання – це формування людиною своєї особистості відповідно 

до свідомо поставленої мети. З погляду психології, самовиховання – це 

усвідомлювана діяльність людини, яка спрямована на удосконалення самої 

себе, на вироблення позитивних рис, якостей, звичок і подолання негативних.  

Особистісний саморозвиток і професійне самовиховання нерозривно 

пов’язані між собою. Обидва процеси складні за своєю структурою і 

здійсненням, проте оволодіння технологією професійного самовиховання і 

саморозвитку допоможе майбутньому педагогу продуктивно організувати 

самостійну підготовку до професійної діяльності і скоротить шлях до 

майстерності.  

Слід зазначити, що досвід загального самовдосконалення є необхідною 

передумовою професійного самовиховання, яке передбачає свідому роботу з 

розвитку професійно значимих якостей, формування педагогічних умінь і 

здібностей.  

Отже, самовиховання бере свій початок із самоусвідомлення, 

усвідомлення людиною себе як особистості і свого місця в суспільній 

діяльності людей. У структурному  відношенні самоусвідомлення людини 

включає такі складові:  
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1) пізнавальну (самопізнання, тобто дослідження, пізнання самого себе);  

2) емоційно-оцінювальну (самоставлення, що виявляється у самооцінці);  

3) дієво-вольову, регулятивну (саморегуляція, тобто уміння особистості 

керувати станом свого здоров’я, емоціями, почуттями, психічним станом, 

діями, вчинками, поведінкою) [2, с. 66].  

Самовиховання можливе за умови наявності в індивіда здатності ставити 

перед собою значущі цілі. Воно нерозривно пов’язане із здатністю людини до 

самоаналізу і самооцінки, з її умінням контролювати свою поведінку і 

діяльність.  

Самовиховання може бути спрямоване на виховання розуму 

(інтелектуальна сфера), почуттів (емоційна сфера), волі (вольова сфера). Однак 

провідною в самовиховному процесі є вольова сфера, яка забезпечує 

саморегуляцію внутрішнього світу людини згідно з оточуючою дійсністю.  

Для педагога робота над собою – необхідна передумова набуття й 

збереження професіоналізму.  

Самовиховання – цілеспрямований процес, він є продовженням 

професійного виховання, коли майбутній учитель з об’єкта виховного впливу 

(«Я – студент, нехай мене вчать») перетворюється на суб’єкт організації власної  

життєдіяльності («Я – майбутній спеціаліст, готую себе до цього»). Отже, 

найважливіша умова виникнення потреби у професійному самовихованні для 

майбутнього вчителя – це перехід його з позиції учня на позицію спеціаліста.  

Цілеспрямованість, осмисленість, стійкість професійного самовиховання 

залежать насамперед від: наявності професійного ідеалу; вольових 

властивостей майбутнього педагога; мотивів вибору студентом педагогічної 

професії; морально-психологічного клімату в студентській групі; стилю 

керівництва й стилю спілкування професорсько-викладацького складу; фактору 

вільного часу; організації та постійного удосконалення навчальної і самостійної 

роботи студентів; залучення студентів до різноманітної позанавчальної роботи.  

Теорія цілеспрямованого самовиховання складається з трьох 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених процесів:  

1) самопізнання. Перш ніж виховувати себе, складаючи й здійснюючи 

програми самовдосконалення, потрібно вивчити себе як особистість;  

2) самостримування від негативних думок, дій, вчинків, поведінки;  

3) самопримушування до здійснення позитивних дій, вчинків, добрих 

справ [2, с. 67].  

Професійне самовиховання з одного боку є продовженням, наслідком, 

умовою ефективності професійного виховання вчителів. З іншого – процеси 

професійного самовиховання і виховання органічно переплітаються.  

Методи самовиховання – система прийомів і правил самовиховання, 

розроблена у відповідності до педагогічних принципів і закономірностей, 

використання яких сприяє ефективності самоформування особистості педагога 

і його професійних якостей.  

Самоспостереження – це спостереження особистості за своєю діяльністю 

і переживаннями, тобто за своїми діями, вчинками, почуттями і думками. 
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Самоспостереження розрізняють за часом. Воно буває безпосереднє і 

ретроспективне. 

Самоаналіз допомагає вчителеві визначити причини, чому саме так 

сталося, внаслідок яких його особистіних якостей.  

Самооцінка – це судження вчителя про ступінь наявності в нього знань, 

умінь, навичок у співвідношенні з певним еталоном, зразком.  

Самопереконання сприяє здійсненню вольових зусиль, коли вчитель 

використовує нові докази, що розширюють і зміцнюють мотиви виконання ним  

накресленої програми.  

Самонаказ використовується для виправлення конкретних недоліків і 

виховання позитивних якостей.  

Самонаказ, що відповідає основним життєвим цілям учителя, його 

переконанням, є більш ефективним, ніж той, що суперечить спрямованості 

особистості.  

Самонавіювання – метод впливу на психіку, але без всякого критичного 

аналізу, ідеї.  

Самонавіювання буває цілеспрямованим і нецілеспрямованим. 

Самонавіювання, як метод творчого компоненту, вчителями використовують у 

ситуаціях для зняття надлишку психічної напруги перед тим, як зайти у клас, у  

конфліктних ситуаціях, також для створення творчого самопочуття. 

Особливим методом творчого компоненту є тренінг, зокрема професійно-

педагогічний тренінг, який є підґрунтям для складання студентами програми  

професійного самовиховання.  

Продуктивним слід визнати підхід до умов успішної організації 

саморозвитку студентів – майбутніх учителів. Виділяють такі умови успішної 

організації саморозвитку майбутніх учителів:  

1. Усвідомлення студентом цілей, завдань і можливостей свого розвитку 

та саморозвитку.  

2. Спрямованість студентів на творчий саморозвиток особистості у 

процесі навчальної діяльності. 

3. Створення особливої ситуації розвитку − специфічної системи відносин 

педагога і студента, які характеризуються відкритістю та довірою.  

4. Організація поетапної системи умов, спрямованих на формування 

ціннісного відношення до педагогічної діяльності, до процесу 

самовдосконалення в контексті особистісно-орієнтовного навчання. 

5. Розробка дидактичних засобів, матеріалів з підготовки до саморозвитку 

майбутніх вчителів.  

6. Створення індивідуальних планів творчого саморозвитку студентів в 

контексті суб’єкт-суб’єктних відносин у вищому навчальному закладі.  

7. Облік загально дидактичних та методичних принципів у  

організації саморозвитку майбутніх учителів [1, с. 60]. 

Отож, професійне самовиховання передбачає послідовні етапи 

формування професійних якостей особистості педагога, внаслідок чого зростає 
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рівень його вихованості, удосконалюються мотиви і способи поведінки 

особистості та її діяльності.  
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Дослідження стратегій спільного навчання 

 
Cпoкoнвіку пepeд пeдaгoгічнoю нaукoю cтoїть питaння, які cпocoби 

пpидумaти, щoб учні кpaще зacвoювaли мaтeріaл уpoку. Двaдцять пepшe 

стoліття інфopмaційних технoлoгій також диктує пepeтвopeння нинішніх 

мeтoдик нaвчaння у більш пpoгрecивні. 

Cучacний етaп poзвитку ocвіти в Укpaїні хapaктepизуєтьcя інтeнcивними 

пoшукaми нoвoгo у тeopії тa пpaктиці нaвчaння. Зміни у cуcпільcтві 

запроваджують нoві вимoги щoдo вдocкoнaлення cиcтеми нaвчaння, зoкремa, 

зaпpoвaдження нoвітніх технoлoгій виклaдaння, а тaкож оpієнтaцію 

нaвчaльнoгo пpoцеcу нa aктивну caмоcтійну poбoту учнів, cтвopення умoв для 

їхньoгo caмoвиpaзу тa caмopозвитку, зaбeзпечeння відпoвіднoгo ocвітньогo 

cepeдoвища для фopмувaння їхньoї ocoбиcтіcнoї aктивнocті. 

Тpaдиційнa opгaнізація нaвчaльногo пpoцеcу втpaчaє cвoю функціoнaльну 

знaчиміcть. Нaвчaючи тpaдиційно нeмoжливo дaти учнeві знaнь, неoбхідних 

для пoдaльшoгo життя тa pозвитку. Тому із цим пoв’язaнo втілeння у життя 

пpіopитетних тeхнoлoгій, oднією із яких є cтpaтeгія cпільнoгo нaвчaння, якa 

cпpияє кpaщим дocягненням, виcoкій пpoдуктивності, більш туpбoтливим тa 

пocтупливими віднocинам, вищій coціальній кoмпeтeнтнocті та пoчуттю 

влacнoї гіднocті учня. 

Актуальність вибраної теми полягає у тoму, щo cпільне нaвчaння 

poзвиває в учнях кoмунікaційні уміння, нaвички poбoти у пapaх, гpупaх, 

формує у них уміння аргументувaти та диcкутувaти. Лeгкo й eфeктивнo 
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поєднуючись із тpaдиційними фopмaми тa мeтoдaми нaвчaння, мoжe 

заcтocoвуватись нa різних  етaпaх навчання. 

У статті проаналізовано cуть cтpaтегії cпільнoгo нaвчaння на уроках 

іноземної мови,  визначено мету і завдання. 
Для дocягнeння пocтaвленої мeти у poбoті були виpішені нacтупні 

зaвдaння: 

- вивчити cуть фeнoмeну «cтpaтегія нaвчaння»; 

- пpoaнaлізувaти  кoнцепт «cтpaтегія cпільнoгo нaвчaння; 

- проаналізувати правила успішності спільного навчання. 

На сучасному етапі індивідуaлізaція нaвчaння сприяла запpoвадженню та 

фopмувaнню cтpaтегій нaвчaння в oсвітньoму пpoстopі. Тeмa cтpaтегій 

нaвчaння нaлeжить дo вaжливих і aктуaльних тeм пeдагoгіки, педагoгічнoї 

пcихoлoгії, дидaктики, a такoж фахoвoї дидaктики інoзeмних мoв-

лінгвoдидaктики.  

Пepш ніж poзглядaти пoняття «cтpaтегія нaвчaння», cлід poзглянути  

пoняття «нaвчaння» тa «cтpaтегія».  

Теpмін «нaвчaння» pізними нaуковцями визначається пo-pізнoму. Тaк, у 

теpмінoлoгічнoму cлoвнику-глocapію з курcу «Ocнoви пeдагoгічнoї 

мaйcтepнocті» В. Cидopeнкo визнaчає «нaвчaння» як cиcтему оpгaнізaції 

cпocобів пepeдaчі індивідууму cуcпільнo-іcтоpичногo дocвіду, виpoбленoгo у 

пpoцеcі coціальнoї практики: знaнь, умінь, нaвичок, видів і cпocобів діяльнocті 

у нopмативних пoкaзниках для конкpeтнo-істоpичних умoв [4].  

В укpaїнськoму педaгoгічному cлoвнику C. Гончаpeнко подає визнaчeння 

«навчaння» як цілecпpямованoгo пpoцеcу пepeдачі тa зacвоєння знань, умінь, 

нaвичoк і cпоcoбів пізнaвaльнoї діяльнocті людини [2]. 

Навчання виконує центральну функцію у розумовому розвитку й 

підготовці учнів до практики [11]. 

Термін «Cтpaтeгія» вживaється у різних cфepaх людської діяльнocті, oднaк 

немaє єдинoгo й вичерпного тлумaчeння. Cтратегія характеризується 

узгодженням індивідуальних ocoбливоcтeй суб’єкту діяльності й aктуaльних 

умов виконання цієї діяльності, вонa об’єднує у єдине цілe дії тa пpoцеcи 

відповідно мети діяльності, й головне - стратегія є одним із визначальних 

факторів досягнення успіхy y будь - якій діяльності людини [3].  

У галузі освіти існyє вeлика кількіcть cтpaтeгій навчaння, котpі 

заcтоcовyються під час вивчeння мoв, томy можна cтвepджyвати, що пpoцеc 

навчання може бyти cepйозно полeгшeний, якщo cyчасні фахівці знатимуть про 

ці cтpaтегії, матимyть можливість обирати для себе ті стратегії, які найбільше 

їм підходять і використовувати їх у процесі самостійної роботи, роботи y групі 

тoщo.  

Отже, застосування стратегічного навчання сприяє тому, що учні стають 

більш незалежними та самостійними суб’єктами навчального процесу, які 

також можуть застосовувати певні стратегії у подальшій професійній 

діяльності. Ocкільки учні нe зaвжди ycвідомлюють eфeктивніcть та дoцільніcть 

cвідoмoго викоpистaння нaвчальних cтpaтeгій y пpoцеcі навчaння, poль 
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викладaчa caмe у формуванні обізнаності учнів про стратегії навчання та 

постійному заохоченні до їх широкого використання з метою особистісної 

активності, систематичності й наполегливості у навчанні, досягнення 

позитивних результатів й успішної безперервної освіти (caмoocвіти) [1].  

Cпільне навчання є об’єднаною cтpaтегією викладання, якy спочатку 

запропонував Фpeнк Лімaн з Унівеpcитетy Меpілeндy y 1981 році. Ця тактика 

може бyти викopистана, щоб допомогти учням формувати індивідуальні ідеї, 

обговорювати та ділитися із іншими y грyпі. Крім цього представлений метод 

роботи  працює краще iз меншими групами.  

Групове навчання прослідковується у концепції Л. Вигoтськoгo, який 

підкреслив важливість навчання через спілкування і взаємодії із іншими, а не 

тільки шляхом самостійної роботи. Цей задyм і ліг y ідею групoвoгo навчання, 

одним із яких є cпільнe нaвчaння [1]. 

Спільне навчання ґрунтується на когнітивній теорії та зосереджене на 

роботі у групі. Основні принципи цієї роботи такі: учні працюють у командах, 

щоб накопичити знання; команди складаються із осіб із різним життєвим 

досвідом і здібностями; оцінки основані на досягненнях команди. Інфоpмaційнo 

- комyнікаційні технології, що підтримують цю стратегію, називаються 

засобами підвищення продуктивності, вони включають в себе: текстові 

пpoцеcори (Microsoft Word, WordPerfect, Apple’s Pages); електронні таблиці 

(Microsoft Excel, Corel Quattro Pro); бази даних (Microsoft Access, FileMaker 

Pro); програмне забезпечення для малювання та рисунків (CorelDraw, Adobe 

Photoshop, Illustrator, Tux Paint); пpoгpaмне забезпечення для презентацій 

(Microsoft PowerPoint, Apple’s Keynote). Конструктивістські стратегії засновані 

на переконанні, що одна людинa будyє знання, ствоpюючи ocoбисто значyщі 

аpтeфaкти.  

Cпільнe нaвчaння дyже важливе для досягнення критичного мислення. 

Згіднo із А. Гoкхaле [5], люди здатні досягати більш високих рівнів навчання і 

зберігати більше інформації, коли вони працюють у групі, а не індивідуально.   

Групове навчання ефективне у будь-якій ситуації, із групами будь-якого 

віку, від найменших до найстарших учнів. Разом з тим, це не просто групове 

навчання, а набір специфічних стратегій і методів, що дозволяють виконувати 

завдання у групах. Елементами спільного навчання є: позитивна 

взаємозалежність і взаємодія «обличчям до обличчя», індивідуальна 

відповідальність, міжособистісні навички, аналіз роботи групи [1]. 

Спільне навчання може бути успішним, якщо тільки учитель буде 

дотримуватися певних правил: 

Оpганізація гpyп. Учитель довільно розбиває учнів на групи кількістю від 

двох до шести чоловік. Кількість груп залежить від чисельності класу та мети, 

яку переслідує учитель. Групи у класі розміщують так, щоб кожен учень міг 

повернутися та обговорити завдання із іншими учнями своєї групи, якій 

присвоюється назва [3]. 

Беззвyчний cигнaл. Він є ключовим елементом дисципліни у класі і дуже 

важливим для спільного навчання. Найчастіше учитель просто піднімає руку, 
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сигналізуючи учням про те, що він збирається сказати їм щось важливе. У 

відповідь вони піднімають руки і припиняють розмови, очікуючи, коли учитель 

повідомить їм те, що запланував. Ще одна ефективна техніка беззвучного 

сигналу – ритмічне плескання у долоні. 

Розподіл ролей. Учитель збирає картки і дає учням просте запитання для 

обговорення або нескладне завдання. За певний час група повинна дати 

відповідь. Перед тим, як розпочати роботу, yчитель просить групи розподілити 

ролі і обов’язки. При цьому назва ролей не має особливого значення. Групі 

потрібна одна людина, яка буде керувати обговоренням та ще одна, щоб 

записувати важливі речі, висловлені групою, а також  потрібен доповідач, який 

резюмує роботу групи і той, хто буде стежити за часом. У кожного члена групи 

повинна бути своя роль. Ролі постійно змінюються для того, щоб учні із 

домінуючим типом особистості не узурпували владу керівника обговорення та  

щоб сором’язливі й боязкі не змогли сховатися за спинами інших, вважаючи 

себе всього лише виконавцями. Кожен бере на себе відповідальність у 

прийнятті участі у керівництві процесом, також отримуючи заохочення за 

виконання завдання. 

Використовуючи cпільнe навчання, досягається мeтa: всі члени групи 

беруть активну участь у роботі і не заважають один однoмy; yчні 

використовують розумові навички високого рівня, такі як застосування, замість 

того, щоб просто бездумно повторювати факти; участь учнів у спільному 

навчанні дає можливість задіяти різні дари, таланти, особливості хаpактерy і 

стилі навчання, щоб, працюючи разом, виконати завдання.  

Якщо буде досягнута мета, то спільне навчання у класі призведе до таких 

результатів: навчaння стає aктивним, вcі учні беpyть y ньомy yчасть; в учнів є 

зацікавленість у тому, щоб кожен успішно впорався із завданням і тому група 

сама підтримує поведінку, яка сприятиме виконанню завдання; yчні pізнoгo 

рівня розвитку і з різним расовим, етнічним та соціально-економічним  

середовищем працюють разом;  учні вважають навчання важливим і вони 

вносять свій персональний внесок у дії групи. 

У результаті спільнoгo навчання роль учителя зазнала змін. Це значить, 

що учитель більше не передаватиме інформацію, а учні - не просто її 

отримуватимуть. Натомість, учитeль стає на один pівeнь із учнями, 

допомагаючи їм учитися [3].  

Отже, спільнe навчaння формує колектив, позитивне ставлення членів 

цього колективу один до одного. Його ефективність принесе користь не тільки 

учням, а й учителям, так як створює  особистісно орієнтовану обстановку, у 

якій учні  навчаться взаємодіяти і працювати спільно, адже і наше суспільство 

бажає бaчити людeй, здатних успішно працювати у команді. 
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Проблема сприйняття і розуміння лексичних одиниць в 

парадигмальному полі психолінгвістики 

 
З метою вивчення особливостей сприйняття і розуміння лексичних 

одиниць було використано метод асоціативного експерименту [3]. У 

дослідженні вивчалися залежності латентного періоду усвідомлення змісту 

мовленнєвих актів залежно від характеру стимуляції. В експерименті взяли 

добровільну участь особи обох статей у віці від 21 до 23 років в кількості 56 

осіб (23 студенти 4 курсу бакалаврату та 33 людини – студенти магістратури, 5 

і 6 курсів). На момент дослідження всі респонденти були студентами 

факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного 

університету. Експеримент тривав протягом 2019 року. 

Опишемо процедуру проведення дослідження. На запропоноване нами 

слово респондентам пропонувалося якнайшвидше відповісти першою фразою, 

до якої подумки звертається студент. При цьому експериментатор фіксував час 

реакції і фразу-асоціацію. За латентний час асоціативної реакції ми приймали 

період від моменту пред’явлення слова-стимулу до моменту вербального 

відповіді респондента – останнє вважалося інформативним показником 

стресогенності стимульного впливу. У проведеному експерименті також 

використовувався показник латентного періоду асоціативної реакції, але лише в 

якості маркера перцептивного захисту. 
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Мета дослідження: встановити залежність латентного періоду асоціації 

(як індикатора перцептивного захисту) від типу вербальної стимуляції. 

Предмет дослідження: залежність латентного періоду ассоціаціативної 

реакції від типу вербальної стимуляції. 

Гіпотеза дослідження: ефект перцептивного захисту виявляється в 

затримці часу асоціативної реакції. При цьому середній час реакції на різні 

групи стимулів будуть розподілятися в наступній послідовності (від 

найменшого до найбільшого): 

1. Високочастотні. 

2. Емоційно забарвлені. 

3. Низькочастотні. 

4. Стилістично забарвлені. 

5. Висловлювання, які містять сленг. 

Високочастотними ми вважали фрази або вирази, добре відомі студентам, 

такі, які вони часто використовують і на заняттях англійської мови, і в 

повсякденному житті. Емоційно забарвлені фрази були обрані нами з творів 

Шекспіра. Низькочастотними ми вважали фрази, які досить рідко 

використовуються в англійській мові; тому в якості стимульного матеріалу 

були відібрані ідіоми. Стилістично забарвлені фрази були запропоновані нами з 

роману «The Adventures of Oliver Twist» by Ch.Dickens [1], адже саме в даному 

романі ми маємо справу з чорним гумором і абсурдом, вираженим за 

допомогою стилістичних засобів. 

У дослідженні було використано метод простого асоціативного 

експерименту [3]. Безпосередньо перед початком процедури експерименту 

респондентові давалася така інструкція: «На екрані послідовно будуть 

з’являтися фрази. Вам необхідно на кожне визначення відповідати якомога 

швидше першою фразою, яка максимальною мірою розкриє Ваше розуміння 

цієї фрази або передасть її сенс». 

Обробка отриманих даних здійснювалася в кілька етапів. На першому 

етапі розраховувалися середні значення часу реакції і дисперсії для кожного 

стимульного слова за всією вибіркою респондентів. На другому етапі 

розраховувалося середнє значення часу реакції за кожною групою стимульних 

фраз. З метою зіставлення емпіричного розподілу з теоретичним (нормальним) 

були використані критерій Пірсона і критерій Колмогорова-Смирнова. 

По завершенню процедури експерименту було отримано в цілому 1958 

вербальних відповідей респондентів. З них 897 реакцій – на високочастотні 

фрази; 458 – на емоційно забарвлені; 293 – на низькочастотні; 256 – на 

стилістично забарвлені і тільки 54 реакції – на сленг. Середні значення часу 

асоціативних реакцій на кожну стимульну фразу наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Середній час реакції респондентів на кожну стимульну фразу 

№ Стимульний матеріал Середній 

час реакції 

(мс) 

1 The difficult is done at once; the impossible takes a little longer 3044 

2 And guilded honour shamefully misplaced, 

And maiden virtue rudely strumpeted, 

And right perfection wrongfully disgraced, 

And strength by limping sway disabled, 

And art made tongue-tied by authority, 

And folly doctor-like controlling skill, 

And simple truth miscall'd simplicity, 

And captive good attending captain ill 

3911 

3 To put the plought before the oxen 5593 

4 ...she knew what was good for children; and she had a very 

accurate perception of what was good for herself 

4299 

5 I was flunking four subjects 6544 

6 No living man all things can 3256 

7 To talk shop 5276 

8 Much is expected where much is given 3015 

9 Why should false painting imitate his cheek 

And steal dead seeing of his living hue? 

Why should poor beauty indirectly seek 

Roses of shadow, since his rose is true? 

3892 

10 Those who think they can't are generally right 3376 

11 Bow to the board,"   said Bumble; Oliver brushed away two or 

three tears that were lingering in his eyes and seeing no board but 

the table, fortunately bowed to that 

4351 

12 To join the colours 5813 

13 You bastard, did you wake me just to ask me a dumb ques… 6712 

14 You cannot eat your cake and have it 3107 

15 Your shallowest help will hold me up afloat, 

Whilst he upon your soundless deep doth ride; 

Or being wreck'd, I am a worthless boat, 

He of tall building and of goodly pride: 

Then if he thrive and I be cast away, 

The worst was this; my love was my decay. 

4517 

16 As for exercise, it was nice cold weather, and he was allowed to 

perform his ablutions, every morning under the pump, in a stone 

yard, in the presence of Mr. Bumble, who prevented his catching 

cold, and caused a tingling sensation to pervade his frame, by 

repeated applications of the cane 

4821 

17 To go over the top 4923 
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18 You cannot please everyone and your wife 5613 

19 «…that Ackley was a slob in his personal habits? 6731 

20 You cannot please everyone 3107 

21 To hunt the wrong hare 5642 

22 Our dates are brief, and therefore we admire 

What thou dost foist upon us that is old, 

And rather make them born to our desire 

Than think that we before have heard them told. 

4376 

23 Hide not your talents: they for use are given 3761 

24 I and Robert Tichener and Paul Campbell were chucking a 

football around 

6740 

25 Don’t make your eyes red, Oliver, but eat your food and be 

thankful,” said Mr. Bumble, in a tone of impressive pomposity 

4132 

26 Genius begins great works; labour alone finishes them 3289 

27 They made me cut it out 6715 

28 If my dear love were but the child of state, 

It might for Fortune's bastard be unfather'd' 

As subject to Time's love or to Time's hate, 

Weeds among weeds, or flowers with flowers gather'd 

4476 

29 Experience is good if not bought too dear 3025 

30 Ah! I dare say he will,” replied the lady pettishly, “on our 

victuals and our drink. I see no saving in parish children, not I; 

for they always cost more to keep, than they're worth. However, 

men always think they know best. There! Get down stairs, little 

bag o' bones 

5649 

 

На першому етапі аналізу розташуємо групи слів залежно від 

статистичних відмінностей величини середнього часу асоціативної реакції за 

кожною групою в порядку від найменшого до найбільшого: 

1. Високочастотні і емоційно забарвлені. 

2. Стилістично забарвлені. 

3. Низькочастотні. 

4. Фрази зі сленгом. 

Найбільший за періодом був латентний час асоціативної реакції (серед 

цілковито осмислених стимулів) на низькочастотні фрази і висловлювання зі 

сленгом, що свідчить щодо прояву ефекту перцептивного захисту. Даний 

висновок підтверджується також й тим, що середній час реакції на 

низькочастотні фрази і висловлювання зі сленгом зустрічалися досить рідко, 

найменше з кількості усіх осмислених стимулів. 

Відсутність достовірних відмінностей у величині середнього часу реакцій на 

групи високочастотних і емоційно забарвлених фраз не відповідає вихідній 

гіпотезі дослідження. Ми можемо припустити, що емоційно забарвлені фрази, 

які були відібрані нами з сонетів В.Шекспіра [2], своїм експресивним 

контекстом настільки подобалися студентам, що вони сприймали ці фрази як 
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особистісно значущі, переживали їх як такі, що вже входили до сфери їх 

особистісно значущого досвіду. Підтвердженням цього може бути розуміння 

студентами емоційно забарвлених фраз, що містяться в сонетах В.Шекспіра [2]. 

Середній час реакції на емоційно забарвлені фрази статистично значущо менше 

середнього часу латентної реакції на низькочастотні слова і фрази, які містили 

сленгову лексику. І хоча сленг відноситься до слів, що містить неабиякий 

емоційний заряд, в ситуації експерименту, тобто поза соціальних контекстів 

їхнього звичного використання, такі слова, навіть для людей, які їх постійно 

вживають, є предметом екстремального реагування. 
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Музикотерапія як засіб релаксації cучасної дитини 
 

Потреба в нових підходах до системи музичного навчання й виховання 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку акумулює необхідність 

вивчення наукових досліджень і відкриттів у сфері впливу музикотерапії на 

розвиток і становлення людської особистості. Настав час усвідомити роль 

музики не лише з позиції естетичного виховання й дитячих розваг, а й в аспект 

стимулятора навчально-пізнавальної діяльності, розвитку особистісних якостей 

та засобу загального оздоровлення дітей. Ефективність використання 

музикотерапії в освітньому процесі дошкільників і молодших школярів 

потребує розуміння механізмів впливу музики на психофізіологію людини, а 

також сили музичного впливу на загальний інтелектуальний рівень і навчальні 

показники учнів. 

Н.А. Ветлугина зауважує, що мистецтво відіграє важливу роль у процесі 

духовного розвитку та формування здорового способу життя особистості є 

загальновідомим фактом. З усіх видів мистецтва музика має найбільший вплив 

на настрій людини, на функціональну активність і працездатність, на весь її 

духовний світ. Музика вже давно стала свого роду постійним інформаційно-

екологічним фактором, роль якого постійно зростає. Музична терапія, будучи 

http://www.shakespeares-sonnets.com/all.php
http://www.shakespeares-sonnets.com/all.php
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складником психолого-педагогічних і психотерапевтичних методик, сприяє 

збереженню психічного здоров’я й попередженню емоційних розладів. 

Основною її метою є подолання бар’єрів у спілкуванні, розвиток кращого 

розуміння себе та інших, зняття психічного напруження, створення 

можливостей для самовираження, виховання навичок адекватної групової 

поведінки  та соціалізації особистості в суспільстві [1].  

Те, що мистецтво відіграє важливу роль у процесі духовного розвитку та 

формування здорового способу життя особистості є загальновідомим фактом. 

Як зауважують О. Жавініна та Л.Зац з усіх видів мистецтва музика має 

найбільший вплив на настрій людини, на функціональну активність і 

працездатність, на весь її духовний світ. Музика вже давно стала свого роду 

постійним інформаційно-екологічним фактором, роль якого постійно зростає. 

Музична терапія, будучи складником психолого-педагогічних і 

психотерапевтичних методик, сприяє збереженню психічного здоров’я й 

попередженню емоційних розладів. Основною її метою є подолання бар’єрів у 

спілкуванні, розвиток кращого розуміння себе та інших, зняття психічного 

напруження, створення можливостей для самовираження, виховання навичок 

адекватної групової поведінки та соціалізації особистості в суспільстві [3]. 

На думку В. Ельконіна музична терапія пройшла тривалий і цікавий шлях 

розвитку. Її невід’ємною супутницею у процесі становлення була культура 

суспільства. І, відповідно, розвиток музичної терапії був нерівномірним, 

оскільки в певні  

періоди вона набувала великої популярності (як і культура), а в інші часи 

про неї майже зовсім забували. Свідчення про зцілювальні можливості музики 

знайшли своє відображення у стародавніх міфах, у філософсько-естетичних 

поглядах і трактатах, науково-методичних розробках, дисертаційних 

дослідженнях [2]. 

І.С.. Константинова та А.А. Цигпнюк музика та співи, на основі яких 

розвивалася музична терапія, були одним із стародавніх засобів зцілення 

хвороб. Вони не мали обмежень у лікарів народної і наукової медицини та були 

надзвичайно популярними в деяких представників релігійно-містичної 

медицини (шаманів, пурханів, бахші тощо)На даний час музична терапія 

набуває активного поширення в усьому світі як самостійна індустрія. 

Панування загального негативного соціального фону, наявність кризи медичної 

системи та усвідомлення істинних причин хвороб (психосоматика) спричинили 

інтенсифікацію розвитку музикотерапії. Дослідно-експериментальна діяльність 

ведеться в багатьох напрямах, серед яких, зокрема: вплив окремих стилів і 

жанрів на психофізіологічний стан людини, використання музики певних 

композиторів і звуків живої (звуки птахів, тварин тощо) та неживої (звуки моря, 

вітру, грому тощо) природи в музикотерапевтичних цілях, застосування впливу 

музики на формування особистості в перинатальний період тощо [4].  

Основні завдання застосування музикотерапії в педагогіці полягають у 

збереженні здоров’я та підвищенні працездатності дітей, активізації інтересу до 

музичних занять, збільшенні продуктивності навчальної діяльності дітей, 
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посиленні активності вихованців, їх емоційності, вирішенні проблем 

міжособистісного спілкування. Ефективне застосування музикотерапії у 

процесі музичного навчання дітей дошкільного й початкового шкільного 

навчання потребує чіткого розуміння механізмів впливу музики на їх 

психофізіологію. Психофізіологічний та фізіологічний ефект 

музикотерапевтичного впливу забезпечується трьома механізмами: 

асоціативним (під впливом музики в людини виникають певні асоціації, 

активізується фантазія, уява), рефлекторним (під впливом музики 

спостерігаються зміни на рівні рефлексів) і гуморальним (виникнення 

синхронізації ритмічної активності мозку та її вплив на коливальні процеси в 

середині клітини) [2].  

Вплив музики на людину здійснюється трьома чинниками: вібраційним, 

фізіологічним та психологічним. Вібраційний чинник полягає у стимуляції 

обмінних процесів на рівні клітини. Точно підібрана вібрація здатна сприяти 

виробленню певних ферментів та гормонів. Вплив на дихальну, рухову й 

серцево-судинну систему здійснює фізіологічний чинник музики. 

Психологічний чинник завдяки асоціативним зв’язкам та  певним музичним 

образам, здатний змінювати емоційно-психічний стан людини, пожвавлювати 

його. Таке пожвавлення сприяє відновленню імунобіологічних процесів 

організму, оскільки позитивні емоції та підвищення емоційного тонусу мають 

здатність зміцнювати імунітет і стійкість до хвороб. Дозований тренінг 

емоційної сфери людини допомагає активізувати внутрішні резерви організму і 

психічну енергію особистості, що в поєднанні з вібраційним впливом музики 

сприяє оздоровленню та гармонійному відчуттю життя [5]. 

Отже, із вищевикладеного можна зробити висновки, що музичний ритм є 

одним із вирішальних факторів впливу на фізіологічний та емоційний стани 

індивіда у процесі музичного переживання. Музична терапія дуже широко 

використовується в музичній психотерапії як метод корекції 

психофізіологічних станів особистості. У психології музикотерапія трактується 

як процес міжособистісного спілкування, у якому кваліфікований фахівець 

застосовує музику та всі аспекти її впливу – фізичний, емоційний, 

інтелектуальний, соціальний, естетичний і духовний – з метою збереження чи 

покращення здоров’я. 

Музикотерапія розглядається і як профілактичний засіб для розвитку 

здорового світосприймання способу життя. Будучи методологічною базою, яка 

об’єднує досягнення наукової думки й досвіду мистецтва, інтелект людини і її 

почуття, музикотерапія здатна оптимізувати музичний розвиток дошкільників і 

молодших школярів, а також покращити їхнє здоров’я. Музикотерапія виступає 

як метод самозцілення за допомогою музичного творчого самовираження. Не 

терапія або лікування, а саме зцілення – досягнення цілісності. Музикотерапія, 

як і терапія образотворчим мистецтвом, танцетерапія, драматерапія, 

казкотерапія, піскова терапія тощо є складовою арт-терапії (у перекладі з 

англійської означає «зцілення мистецтвом»). 
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У процесі еволюції музикотерапії відбулося виокремлення трьох 

самостійних напрямів: медичного, соціального та педагогічного. Медичний, або 

психотерапевтичний, передбачає наявність глибоких професійних знань у 

галузі медицини і психоаналізу.  Соціальний  напрям виокремився в результаті 

використання художньої творчості в роботи з людьми, що мають проблеми зі 

здоров’ям із метою відволікання їх від хвилювань, пов’язаних із хворобою. Він 

не вимагає від фахівців прикладного мистецтва спеціальної медичної та 

психологічної підготовки. 

Головним акцентом педагогічного напряму є гармонізація та загальне 

оздоровлення особистості, спрямування творчої діяльності на розвиток 

потенційно здорової людини. Отже, основний акцент зміщується із лікувальних 

цілей на цілі психопрофілактичні, виховні, розвивальні й діагностичні. Загалом 

використання музикотерапії в педагогічному процесі сприяє досягненню 

оздоровчо-профілактичних ефектів, що подано на рис.1. 

Варто зазначити, що в більшості дітей дошкільного й молодшого 

шкільного віку переважає кінетичний канал сприйняття, що зумовлює так звану 

їхню «непосидючості» дітей. Недостатня рухова активність дошкільників на 

заняттях та сидіння початківців за партою гальмує процес сприйняття й 

запам’ятовування ними інформації. 

Науково доведено й на практиці перевірено, що певні музичні твори 

здатні викликати ті чи інші емоції, відчуття, образи. Метою і спрямованістю 

використання музикотерапії в педагогічному процесі є пробудження 

позитивних емоцій, які сприятливо впливають на психіку, активізують 

діяльність півкуль головного мозку, покращують обмін речовин, стимулюють 

дихання і кровообіг і взагалі мають загальний гармонізувальний ефект. 

Музика впливає на людину на трьох рівнях: фізичному, духовному й 

душевному. На фізичному рівні відчуваються об’єктивні зміни в організмі, 

оскільки музика є мистецтвом звуків, а звук  – це вібрація, яка пронизує кожну 

клітину нашого тіла. Останні дослідження довели, що клітини людського 

організму також перебувають у постійному коливальному русі. Стреси, неврози 

здатні розбалансувати його: функції органів порушуються й починають 

працювати в іншому ритмі. Однак правильно підібрана музика здатна 

відновити здоровий ритмічний режим, адже ритм є одним з основних факторів 

музики, який має зцілювальну дію. Цікавим фактом є те, що вухо – це перший 

орган, який формується в ембріона. Слухові рецептори людини працюють 

безперервно, навіть тоді, коли вона перебуває в несвідомому стані. Найбільший 

вплив на фізіологічний рівень людини мають музичні композиції, які 

характеризуються яскраво вираженим жанровим початком  – марш, полька,  

вальс, галоп тощо. Це пов’язано з перетворенням певної метро ритмічної 

моделі, яка спричиняє спонтанну моторну реакцію [6]. 
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Рис.1. Використання музикотерапії в педагогічному процесі 

 

Музикотерапія як відносно нова галузь психотерапії є дієвим засобом 

моделювання й корекції внутрішнього стану людини. У перекладі з грецької 

музикотерапія означає «лікування музикою», але не в буквальному клінічному 

значенні, а шляхом соціалізації людини та опосередкованого впливу на її 

психофізіологічні процеси. Крім того, музикотерапія вирішує проблему 

стимуляції саморозвитку й самовдосконалення особистості, активізації її 

творчого потенціалу. Науковцями доведено, що класична музика має найбільшу 

психофізіологічну дію, яка забезпечує зміни у фізіологічних процесах, оскільки 

в ній зосереджено генофонд усього людства: найвиразніші інтонації, 

найгармонічніші ритми. 

На різноманітність впливу музики різних стилів і жанрів на 

фізіологічний, психологічний та емоційний стан людини вказує Г. Побережна. 

За її дослідженнями, григоріанський хорал  здійснює м’язову релаксацію, 

вводить людину в медитативний стан. Музика  бароко  розвиває пам’ять, увагу, 

сприяє духовному піднесенню. Музичні твори стилю рококо знімають 

розумову втому. Музичний класицизм підвищує ефективність інтелектуальної 

праці, стимулює розвиток розумової діяльності, здійснює цілісну гармонізацію 

особистості. Твори композиторів-романтиків збагачують емоційну сферу 

особистості, розвивають її душевні якості. Музика імпресіоністів знімає 

емоційну напругу, розвиває фантазію. Експресіонізм – це стресотерапія. 

Музика ХХ століття впливає на слухача  залежно від індивідуального стилю 

композитора. Джаз сприяє знаттю м’язових спазмів, особистісному 

розкріпаченню. Нетривале прослуховування  року  синхронізує роботу обох 

півкуль головного мозку, а надмірне здійснює  інтелектуальне пригнічення. Реп 

організовує думки в ритмі сучасного життя, позбавляє від негативних 

психічних станів. Попса впливає на фізіологічний рівень, низинні поверхи 

свідомості. Танцювальна музика сприяє цілісній гармонізації за умови 
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спонтанного танцю, впливає на емоційно-фізіологічний рівень. Важкий рок  

виводить назовні агресивність або руйнує фізичне та психічне здоров’я. 

Фольклор пробуджує генетичну пам’ять, збуджує в підсвідомості «ресурсні 

стани» – відчуття гармонічної повноти буття. Православні піснеспіви  

пробуджують найглибші  релігійні почуття, сприяють душевному 

просвітленню і примиренню з дисгармонічною дійсністю, знімають відчуття 

самотності, туги і страху [3]. 

Різні музичні інструменти неоднаково впливають на людину. Відчуття 

впевненості, стійкості, фізичної активності, приливу сили надає звучання 

ударних музичних інструментів. Сприяють формуванню емоційної сфери звуки 

духових  музичних інструментів, вони миттєво пробуджують від сну, 

налаштовують на активність та бадьорість. Клавішні інструменти видають 

звуки, які впливають  на інтелектуальну сферу особистості. Дуже часто 

фортепіанну музику називають математичною, а самі піаністи відрізняються 

чітким мисленням і гарною пам’яттю. Струнні  інструменти прямо діють на 

серце, що призводить до розвитку в людини здатності до співчуття.  Вокальна  

музика впливає на весь організм людини, але найбільше – на горло. Слід 

зауважити, що спів – це могутня вібрація. Співаючи, людина ніби робить 

внутрішній масаж своїх органів. Лише 20 відсотків цієї енергії виходить зовні, а 

інші 80 залишаються в середині організму [4]. 

Висновки. Отже, проведене дослідження виявило, що музикотерапія – це 

психотерапевтичний метод, що використовує музику як засіб корекції. 

Різнобічний вплив музики на психіку людини робить музикотерапію одним із 

перспективних методів лікування та профілактики порушень нервової системи, 

аутизму, заїкання, депресії, відхилень у поведінці, психосоматичних 

захворювань, рухових і мовних розладів. Проведене дослідження не вичерпує 

цієї проблеми. Подальшого розгляду потребує проблема використання 

музикотерапії з учнями підліткового віку. 
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In recent years researchers have become increasingly interested in the 

alternative or innovative ways of teaching, which appear obviously profitable and 

useful. The use of the authentic materials in the ESP classrooms is a hotly debated 

issue in pedagogy and methodology of foreign language learning and teaching. Most 

researchers argue that if teachers used more of the authentic materials, foreign 

language teaching would become not only more effective but also more interesting. 

«It has been traditionally supposed that the language presented to learners should be 

simplified in some way for easy access and acquisition. Nowadays there are 

recommendations that the language presented should be authentic». [5] 

One of the most important choices when it comes to ESP (English for Specific 

Purposes) course design is the process of material selection. ESP practitioners often 

face a tight corner on this way: choosing a textbook designed for a specific branch of 

ESP (Computer Sciences, Business, Legal Studies or other branch of ESP), choosing 

authentic materials related to the field of study, including various documents or 

forms, texts related to the area of study, or choosing a combination of several types of 

materials, authentic ones included. 

And what is the best choice in ESP context? There are many convincing 

arguments for and against the role of textbooks in ESP learning process. A vast 

majority of practitioners argue that textbooks provide students and teachers with a 

reliable platform from which learners can successfully develop their autonomy. A 

good textbook in the ESP classroom is a ready-made source of materials and 

activities with a focus on learner's purposes. Textbooks usually contain appropriate 

texts, useful topics for discussion, and relevant vocabulary in the area of study. Yet, 

teachers often complain about a textbook availability and affordability. It is quite 

clear that choosing the textbook, which is not available on the market or too 

expensive, is impractical and, probably, a deficient choice of the material. 

The study of the issue has revealed that the majority of teachers use either a 

textbook, a course-reader, or a compilation of different texts, accompanied by 

grammar and vocabulary items. Additional handouts, supplementary materials, 

authentic visual and written materials are often used in addition to the textbooks or 

course readers. However, the ESP teachers, primarily or entirely, rely on the 

authentic materials, even that authentic materials are used only as supplementary 

issues. 

The term authentic materials (or contextualized) refers to real-life materials 

that a student encounters in everyday life but not created for educational purposes. 
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They include a wide range of items – newspapers, magazines, and Web sites, as well 

as driver’s manuals, utility bills, pill- bottles, and clothing labels. 

The use of authentic materials in the learning of ESP has always been a 

controversial issue. The thesis aims at reviewing the implementation of the authentic 

materials advantages and disadvantages in the ESP context. The study highlights 

authenticity and authentic materials as opposed to the textbook-based materials, with 

a focus on the nature and content of the materials and the approaches which advocate 

the use of authentic materials. 

Currently, a larger number of teachers start to realize the benefits of authentic 

materials and the options that such texts may provide to the diverse settings, learning 

objectives or tasks. As Palmero (2003) noted, ESP is an attempt to help learners 

accomplish their academic and occupational needs and goals. [3]  

Needs analysis for any ESP course design (syllabus) is of cruсial significance 

as it helps to establish learner’s purposes, language skills level, knowledge gaps, and 

desired outcomes. Another key factor of ESP course design is meticulous selection 

and evaluation of learning materials. The learning materials provide a stimulus to 

learning and encourage students to learn or vice versa. According to Velazquez 

(2007), foreign language teachers usually activate two kinds of texts for instruction, 

either authentic or simplified, and both kinds are profitable. The scholar values 

simplified texts because they use easy-to-comprehend language which is adapted to 

students’ language ability at a specific level, as compared to authentic texts.  He 

further argues that simplified texts can reinforce vocabulary and grammar, and 

prepare learners for reading authentic texts. [4] 

Non-authentic materials concentrate on the items that are to be taught and 

include sentences formed perfectly, questions formed by classic grammatical patterns 

and followed by a full answer, and the structures systematically repeated. The focus 

of the authentic materials is not on full understanding but on the message which is to 

be conveyed, and the teacher may act as an interpreter of the materials by using 

various techniques such as paraphrasing, etc.  

The most important criteria in selecting authentic materials are suitability, 

exploitability, and readability. In our opinion, the readability is an important principle 

in selecting texts for professional purposes, since very difficult texts can demotivate 

learners, and the learning process may be hindered. 

A. Gilmore, discussing the discrepancy between authentic language and 

textbook language, provides arguments in favor of using authentic materials. 

Regarding the implications for materials design, Gilmore states the following: 

«Authentic materials, particularly audiovisual ones, offer a much richer source of 

input for learners and have the potential to be exploited in different ways and on 

different levels to develop learners’ communicative competence. Unlike authentic 

materials, the traditional materials found in textbooks are described as follows: «The 

contrived materials of traditional textbooks have often presented learners with a 

meager and frequently distorted sample of the target language to work with and have 

failed to meet many of their communicative needs». [1] Thus, the arguments in favor 

of using authentic materials are the richness of the materials as a source, the 
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possibilities of developing learner’s communicative competence, the opportunities to 

put target language in context, and a great variety of activities and tasks that can be 

used in a specific language learning context.  

The study has also revealed certain disadvantages of authentic materials. The 

most significant among them are: 

- sometimes authentic texts are difficult to understand because of a culture gap; 

- they are rather difficult for the beginners; 

- selection of the texts and activities is often demanding and time consuming; 

- there are many various accents and dialects in listening; 

- the materials quickly become outdated (news). 

The arguments in favor of using textbooks in foreign language learning and 

teaching are the following:  a textbook provides a purpose for learners and they take 

their learning seriously; a textbook can serve as a syllabus; a textbook provides 

already prepared texts and assignments; a textbook provides support and guidance for 

inexperienced teachers. [2] 

Thus the comparative analysis of the use of authentic materials and textbook-

based materials in teaching ESP gives grounds to draw some important conclusions. 

Firstly, ESP teachers prefer the idea of using a textbook in their ESP classes. 

Secondly, a cognitive teaching paradigm puts emphasis on students’ responsibility on 

their own progress and the insertion of creative tasks. The authentic materials 

contribute perfectly to accomplishing these goals. Thirdly, a compilation of different 

texts, accompanied by grammar and vocabulary items, additional handouts, 

supplementary materials, authentic visual and written materials are advisable to use 

in addition to the textbooks. 
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Комунікативна компетентність та її складові 

 
Процеси соціальної та політичної трансформації сучасного суспільства як 

ніколи актуалізують проблему дослідження комунікативної компетентності 

особистості. Комунікація – це інформаційна і предметна взаємодія, у процесі 

якої реалізуються, виявляються і формуються міжособистісні взаємини. У 

процесі комунікації її учасники обмінюються думками, намірами, ідеями, 

переживаннями. Комунікація загалом відіграє провідну роль у професійній 

діяльності фахівців, які працюють у сфері «суб’єкт-суб’єктних відносин», тобто 

мають професію, яка включена в систему людина-людина та сприяє передачі, 

обміну, координації ідеальних утворень, існуючих у індивіда у вигляді уявлень, 

сприйняття, мислення і т.д. У зв’язку з цим, перед викладачами, що здійснюють 

фахову підготовку студентів, постає завдання: надати таку універсальну 

систему знань та сформувати відповідні комунікативні уміння, які б 

сформували комунікативну компетентність в навчально-професійній та 

майбутній професійній діяльності [5]. 

Комунікативна компетентність – ситуативна адаптивність і вільне 

володіння вербальними і невербальними (мовними і немовними) засобами 

соціальної поведінки. Міра комунікативної компетентності - міра успішності 

задуманих актів впливу і використовуваних засобів справити враження на 

інших. 

В.І. Жуков визначає комунікативну компетентність як психологічну 

характеристику людини, що проявляється в її спілкуванні з людьми або 

«здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з людьми». До 

складу комунікативної компетентності відноситься сукупність знань, вмінь і 

навичок, що забезпечують успішне протікання комунікативних процесів у 

людини [2; 4]. 

Під комунікативними уміннями розуміють володіння розумовими і 

практичними діями, спрямованими на встановлення і підтримку доцільних 

взаємовідносин з людьми в процесі діяльності. 

За Г. М. Андрєєвою [1] кожна група умінь відповідає одній з трьох сторін 

спілкування (комунікаційній, перцептивній і інтерактивній).  

Комунікаційній стороні спілкування відповідає наступна група умінь: цілі, 

мотиви, засоби і стимули спілкування, уміння чітко викладати думку, 

аргументувати, аналізувати висловлювання. 

Друга група відповідає перцептивній стороні спілкування і включає 

поняття емпатії, рефлексії, саморефлексії, уміння слухати і чути, правильно 

інтерпретувати інформацію, розуміти підтексти.  

Третя група – інтерактивна сторона спілкування: поняття про 

співвідношення раціонального і емоційного чинників в спілкуванні, 
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самоорганізація спілкування, уміння проводити бесіду, збори, захопити за 

собою, сформулювати вимогу, уміння заохочувати, карати, спілкуватися в 

конфліктних ситуаціях. 

Для фахівців сфери людина-людина у процесі комунікації найбільше 

значення має друга група комунікативних умінь. Розглянемо її більш детально.   

Емпатія (грец. «patho» – глибоке, сильне почуття) – це уміння сприймати 

і розуміти внутрішній стан співрозмовника, здатність налагоджувати з ним 

ефективну  взаємодію. Здатність до співпереживання (емпатія) розглядається як 

одна з важливих умов спілкування, в якому проходить розвиток гуманістичних 

цінностей особистості. 

Рефлексія – це усвідомлення суб’єктом того, як його сприймає партнер по 

спілкуванню (погляд на себе з боку). Рефлексія поглиблює сприймання іншої 

людини, оскільки дає уявлення про ставлення до себе як суб’єкта сприймання . 

Слухання – це компонент вербальної комунікації, під час якого 

здійснюється сприймання і особисте ставлення до отриманої інформації. 

Нерефлексивне слухання – це процес невтручання в мову співрозмовника. 

Його доцільно застосовувати в ситуаціях, коли співрозмовник висловлює своє 

ставлення до якоїсь події, прагне обговорити наболілі питання, відчуває себе 

скривдженим або вирішує важливу проблему [3]. 

Рефлексивне слухання – це процес налагодження зворотного зв’язку із 

співрозмовником з метою контролю точності сприймання ним інформації. Воно 

необхідне для ефективного спілкування, воно передбачає активне використання 

вербальної комунікації для підтвердження розуміння інформації і допомагає 

з’ясувати наше розуміння почутого для критики та уточнення [3]. 

Отже, комунікація є невід’ємною частиною людського існування, і чим 

більше людство розвивається, тим складніше стає взаєморозуміння між ними. 

Урбанізація та технологічний прогрес нашого суспільства призводить до того, 

що люди перестають розуміти один одного, та навіть самих себе. Таким чином, 

розвивати комунікативні уміння є необхідністю, не лише для професійної 

роботи, але і для того, щоб зрозуміти яку інформацію хоче донести до нас 

співрозмовник, а головне що саме він має на увазі під звичайними словами, 

тому що комунікація не є лише вербальним компонентом передання тексту. 
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Чільним завданням педагогічних коледжів є підготовка 

конкурентоспроможного педагогічного працівника для Нової української 

школи з низкою професійно значущих якостей, зокрема мобільності, особистої 

відповідальності, налаштованості на сприйняття нового, здатності до творчого 

розвитку, інноваційних пошуків і відкриттів. Становлення майбутніх 

педагогічних кадрів передбачає широке впровадження інноваційних 

технологій, перебудову змістового, методологічного та організаційного 

компонентів навчально-пізнавальної діяльності, базується на збереженні 

національних науково-освітніх інформаційних ресурсів поряд із освоєнням 

надбань світової спільноти. 

Освітньо-професійні програми за спеціальністю «Початкова освіта», 

запропоновані на ринку освітніх послуг України, мають як свої особливості, так 

і єднальні риси. Так, важливим елементом постають культурологічні засади у 

підготовці майбутнього вчителя [1]. 

Дисципліною, покликаною забезпечити формування у студентів системи 

ключових, міжпредметних і предметних культурологічних компетентностей у 

процесі пізнання, інтерпретації, творення, оцінювання мистецтва і культури 

вважаємо освітню компоненту «Мистецькі та культурологічні студії». 

Аналізуючи сутність поняття «культура» в загальнонауковому плані, 

дослідники визначають її як соціально-прогресивну творчу діяльність людства 

в усіх сферах буття й свідомості, що є діалектичною єдністю процесів 

опредмечування (створення цінностей, норм, знаків, систем тощо) та 

розпредмечування – освоєння культурної спадщини, спрямованого на 

перетворення дійсності й багатства людської історії на внутрішнє багатство 

особистості, на різнобічне виявлення й розвиток сутнісних сил людини [2, с. 

91]. 

Вбачаємо реалізацію мети навчальної дисципліни через розв’язання 

завдань: 

ознайомлення студентів із мистецтвом різних культурних регіонів світу, 

формування розуміння взаємодії між різними культурами, усвідомлення 

необхідності збереження культурно-мистецького  надбання людства;  

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/download/116815/111037


192 
 

виховання національної ідентичності, усвідомлення власної причетності 

до української культурної спадщини з одночасним усвідомленням культурно-

мистецького розмаїття;  

формування креативних, комунікативних якостей особистості студента; 

стимулювання потреби до мистецької самоосвіти та здатності до художнього 

самовираження;  

естетична оцінка творів мистецтва, явищ сучасності та довкілля (зокрема 

медіаконтенту та інтернет-простору);  

критична оцінка впливу мистецтва та інформаційного простору на 

формування особистих та суспільних цінностей;  

усвідомлення зв’язків між мистецтвом та соціо-культурним 

середовищами; мистецтвом різних народів.  

Вивчення освітньої компоненти «Мистецькі та культурологічні студії» 

передбачає оволодіння студентом такими компетентностями: 

– загальнонавчальна: здатність використовувати теоретичні знання та 

практичні уміння з циклу гуманітарної, професійної та практичної підготовки 

для формування в учнів ключових і предметних компетентностей згідно із 

державними вимогами до рівня їх загальноосвітньої підготовки з освітніх 

галузей; 

– інформаційно-аналітична: здатність орієнтуватися в потоці інформації, 

працювати з джерелами, знаходити і добирати необхідний матеріал, 

класифікувати, узагальнювати, критично ставитися та вирішувати творчо будь-

яке завдання; 

– дослідницька: здатність виконувати навчально-дослідні завдання на 

основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності, здатність до 

нестандартних рішень; 

– етична: здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил 

культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі 

загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; 

дотримуватися принципів педагогічної етики; 

– соціокультурна: здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 

соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння 

соціального контексту художніх творів; здатність до цінування та повага до 

різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей учням 

різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення 

до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей; 

– міжособистісної взаємодії: здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії; здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 

кооперативної діяльності; 

– інформаційно-комунікаційна: здатність до застосування сучасних 

засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання 

комунікативних задач у професійній діяльності вчителя початкових класів й у 

повсякденному житті. 
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Можемо висновувати: курс «Мистецькі та культурологічні студії» посідає 

чільне місце у підготовці вчителя початкової школи, зокрема у педагогічному 

коледжі. В умовах розбудови незалежної української держави, коли змінюється 

соціокультурний контекст освіти, все більшого значення набуває 

культурологічний аспект підготовки майбутнього вчителя початкової школи, 

згідно з яким акценти переносяться з традиційної установки на засвоєння 

особистістю заданої кількості інформації та опанування фахових умінь на 

розвиток в неї культури мислення, почуттів, поведінки, що разом утворюють 

той центр, навколо якого об’єднуються знання, уміння, навички і стають 

засадами діяльності особи як неповторної індивідуальності. 
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Ways to Create the 21st Century Critical Thinking 

 
Currently an era that is focused on constant information and the desire to be 

social is changing the way of thinking of both teachers and students. Actually, this 

world is full of information. We are constantly challenging the way to react to data as 

we don’t only observe the data, but interpret it. Subsequently, our findings can have 

uncertain results with devoid of connections and interdependence. So, we should 

reflect constantly guided by important questions. This is a new way to learn in the 

presence of information abundance which obviously needs new skills. 

There is a big amount of information available to any student with a phone. 

New contexts demand new approaches and new skills. Specifically, new habits of 

mind, in particular, are: persisting, questioning, innovating, and thinking 

interdependently. 

Nowadays, in an era of distinct academic standards and increasingly brazen 

technology, they are increasingly relevant. If the 20th-century model was to measure 
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the accuracy and ownership of information, the 21st century model is form and 

interdependence. Focusing on information, tasks, YouTube videos and social media, 

students form digital habits as natural as a reflex. To develop such skills and habits of 

mind is not simple. We should create consistent reasons and opportunities for 

students to do so, and nurture these skills and habits through modeling, using reliable 

and valuable resources. Skills and habits, by nature, are reflexive, accessible, and 

adaptable.  

The shift towards the fluid nature of information is a great and important step. 

But in the face of media abundance, it’s increasingly urgent for us to consider such a 

shift. The greater the abundance of accessible media, the greater the need to embed a 

thought in important, enduring, and collaborative conversations that flash across the 

internet, then the necessity of coming back into non-digital realms of universities, 

businesses, and books can cause uncertainty, confusion and welter. So, we consider 

the idea of constant reflection guided by important questions to be one of the key 

options in modern educational process. 

We have a thought crisis, an enduring refusal or inability to think well and 

think critically. In other words, there is a deficit in critical thinking: what we think 

about and how that is crucial in the 21
st
 century. The point is, education is about 

content and mastery of content is about points and grades that either does or does not 

result in certificates (e.g., diplomas) that allow increasingly specialized study 

(business, law, medicine, etc.) in post-secondary education (like university) for the 

purpose of “career prep”. The curriculums delivered to students in an approach that 

fits everyone’s need. They are designed to be rational. And the methods of delivery 

of such a curriculum (e.g., teachers, classrooms, books, apps, tests, etc.) are also 

designed to be rational. That is, both the curriculum and the learning and instructional 

design models (how it is being studied) are designed to be practical: testable, 

observable, and deliverable to every single student. But the main objective of the 

modern education is to change students’ way of thinking, to create opportunities for 

coexisting critical thinking in a standardized learning environment, which was 

designed to promote the broadest numbers of students to mastery traditional academic 

content. 

 We consider that the 20-th century education wasn’t designed to promote curiosity, 

inquiry, and critical thinking. Critical thinking is among the first causes for change 

(personal and social). In critical thinking, the thinking is only a strategy to arrive at 

informed criticism, which is a starting point for understanding oneself or the world 

around us. It is constant interaction with changing circumstances and new knowledge 

that allows for broader vision. 

It is an issue for debating and arguing whether or not we can “teach” critical 

thinking. New forms and methods and reasons to learn will eventually disrupt 

education as it is from the outside. So, we can notice the deficit of critical thinking in 

education. In order to improve the educational environment the following steps 

should be implemented and followed: 

To design the curriculum that emphasizes critical thinking catalyzed by 

sustained inquiry and critical thought.  

https://www.teachthought.com/critical-thinking/sentence-stems-higher-level-conversation-classroom/
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To create learning models and approaches which require critical thinking. 

To create learning achievements, grades, etc. that illuminate the process, 

sequence, patterns, and outcomes of critical thinking. 

To establish cultural practices where critical thinking is valued. 

To support teachers as professional designers of learning experiences and 

opportunities. 

To promote an ongoing dialogue between schools, public organizations, 

higher education about the necessity and nature of critical thought. 

To create learning opportunities that benefit each student. 

In accordance with this we consider problem-solving questions to be more 

important than answers. Questions are more important because they seek and expose. 

And answers are temporary responses whose accuracy changes over time and should 

be reevaluated as the world around us is changing. 

Without any doubt questions need to be updated too. Questioning is the art of 

learning. Sometimes it is more difficult to formulate a problematic question than to 

give an answer. It is important to teach to ask problem-containing questions. Such 

skill is the best evidence of understanding of the researched problem. 

Besides, good questions should be challenging. They might give different 

perspectives in their solving, and not one direct simple answer. They should force 

students to think on higher-level planes – synthesis, evaluation, close analysis. 

Bad questions can be judged, be full of unnecessary extra information, or be 

syntactically wrong, etc. But more than anything else, the worst questions are those 

which encourage learners to guess what the teacher’s thinking. 

A question maker is a mediator between the student and the content. A good 

question should be well-formulated, scaffolding, causing curiosity, and “provide” an 

opportunity to be well-researched, and justified. There is also the matter of timing. 

Ask even the right question at the wrong time, students end up bewildered, their 

thinking will be scattershot. 

The right question at the right time can lead to a learning experience, because 

more than anything read, drawn, or even written, a question is acute and properly 

troubling. It creates a needle-point of light even as it suggests darkness. A precise, 

well-timed question keeps learners in the content, in their own mind, in the mind of 

model thinking. A bad question also creates the illusion of an end-point to thinking. 

In this case students sit passively and wait for another question, thinking they’ve 

done everything. 

In order to avoid the deficit of critical thinking in the classroom we propose 

to: 

look at problems in new ways, to make smart decisions and connections to 

other subjects and ideas;  

present students with real-world scenarios and ask them to identify 

possible issues or problems. By positioning students as problem seekers and 

problem finders we are encouraging them to think critically; 

create smart questions to guide students’ thinking when they are 

identifying problems, needs, and opportunities; 

https://www.teachthought.com/pedagogy/ways-to-measure-understanding/
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support students to develop criteria for success for designing projects and 

solving problems, and using these in order to evaluate and improve the products 

and solutions they develop; 

generate and test new ideas, be innovative and inventive; 

provide open-ended design challenges and questions to encourage 

creativity; 

encourage students to come up with new ideas and alternative ways to 

solve problems.  
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Націєтворчі ідеї Василя Сухомлинського  

на уроках українознавства 
 

Одне з головних завдань уроків українознавства – виховання 

національно-патріотичних почуттів, адже метою цього навчально-виховного 

предмета є виховання патріота, громадянина української держави, свідомого 

державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах 

кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання й реалізовувати 

покликання української нації [2, с. 3]. 

Хоча програма передбачає певні художні твори для вивчення, вважаємо 

доречним використання й позапрограмових  текстів, зокрема творів Василя 

Сухомлинського, адже це сприяє глибшому осягненню навчально-виховного 

матеріалу, актуалізує життєвий досвід. Творчість цього вченого-педагога – 

невичерпний матеріал для уроків українознавства в різних класах.  

На думку Василя Олександровича, виховання патріотизму в дитинстві 

необхідно починати з виховання таких якостей як чуйність, милосердя, доброта 

і щедрість, відповідальність, терпимість, щирість взаємин, вміння співчувати 

людям тощо. Адже вони є основою «добробуту громади, розквіту держави», а 

не плекання споживацьких інтересів. Тоді дитина і буде розуміти біди і 

проблеми з якими стикається суспільство. У цьому контексті під час 

опрацювання теми «Роль родини у моєму становленні» (5 клас) опрацьовуємо 

оповідання «Сьома дочка», «Іменинний обід», «Материне поле». Ці твори 

зосереджують увагу учнів на сімейних проблемах (відповідальність за свої 

вчинки, упереджене ставлення до старших членів родини, чвари між рідними 



197 
 

людьми) та шляхах їх вирішення. Школярі роблять висновки про те, що лише 

рідні люди здатні на найбільшу й найбезкорисливішу любов і самі 

заслуговують на це, адже на думку самого Василя Сухомлинського, любов до 

Батьківщини починається із любові до матері. 

Крім того, початком розвитку патріотизму педагог визначав дотримання 

вірності обов’язку людини перед людиною. Про це дискутуємо в 7 класі в 

контексті вивчення теми «Питомі риси, притаманні діячу і творцю України і 

світу». Тоді розглядаємо, зокрема, оповідання «Як Федько відчув у собі 

людину», «Не забувай про джерело», «Легенда про золоте зернятко істини», 

«Ліхтарик», «Прогаяний день». Майже всі вони апелюють до совісті, роздумів 

про обов’язок перед ближніми та призначенням людини на землі. Так, герой 

першого твору Федько робить такий висновок після важкої, але сумлінної 

праці: «Гарний це друг, Людина!». Оповідання «Не забувай про джерело» 

показує, як людська лінь може стати поганим прикладом і призвести до 

незворотних змін в навколишньому середовищі (глибокий ставок замулився, а 

тоді й зовсім зник лише через те, що єдина сім’я із селища відмовилася його 

чистити після себе, що згодом почали робити й інші). Схожа доля спіткала 

річку в оповіданні «Ліхтарик», тільки тут люди свідомо знищили водойму, 

перетворивши її на капустяне поле. Дуже символічно звучать тут останні слова 

старого ліхтарника, який продовжував запалювати ліхтаря навіть тоді, коли 

річки не стало (раніше цей вогник показував шлях мандрівникам, які пливли 

річкою): «Щоб люди краще бачили свою дурість». Школярі роблять висновок 

про те, що всі свої дії треба продумувати наперед і зважати, чи корисною буде 

запланована справа й чи не завдасть вона шкоди довкіллю й оточуючим. 

«Легенда про золоте зернятко істини» навчає дітей не кидати роботу на 

півдорозі, якою б важкою вона не здавалася, адже її результат, оте золоте 

зернятко, часто знаходиться на самому дні, а той, хто його знайде, зможе 

допомогти багатьом людям. 

Також Василь Сухомлинський радив прищеплювати любов до 

Батьківщини, починаючи з краси до рідного краю. З цього приводу він писав: 

«Любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, що бачить 

перед собою дитина, чим вона милується, у що вкладає частку своєї душі. 

Захоплення красою землі, де жили діди і прадіди, де нам судилось прожити 

життя, повторити себе в дітях, постаріти і піти в землю, яка народила нас, – це 

найважливіше емоційне джерело любові до Батьківщини» [5, с. 156]. Він навчав 

помічати красу в довкіллі, дивуватися розмаїттю кольорів та форм в природі, 

любові до батьків, родичів, рідної землі. Ці ідеї знайшли своє відображення в 

оповіданнях та казках: «Бо я людина», «Колискова», «Материнське щастя», 

«Хай я буду ваша, бабусю», «Святковий обід», «Скажи людині «здраствуйте»», 

«Які ж ви щасливі», «Найважчий урок», «Любов і жорстокість», «Яблуко і 

світанок», «Стеблинка з рідної землі» та інші. Доречним є обговорення цих 

творів у 6 класі на уроках за темою «Я – дитина природи. Українська людина у 

світі природи». 
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Останні роки в нашій країні змусили дітей дуже близько познайомитися 

зі словом «війна» й побачити її жахливі наслідки. Саме тому, вважаємо, 

актуальними залишаються оповідання Василя Сухомлинського «Чотири вітри і 

материнське горе», де розповідається про матір Марію, четверо синів якої 

загинули в битві за рідну Вітчизну, кожен в іншій битві; «Соловейкове гніздо» 

– про те, що й на війні є місце для співчуття й виявів людяності, коли молодий 

боєць врятував з-під снарядів малих солов’ят у гнізді; «Це, сину, моє поле», що 

показує незагойні рани колишніх фронтовиків і їхні болючі спогади. 

Надзвичайним піднесенням сповнене оповідання «Незнищенний камінь». Наші 

школярі сприймають його дуже трепетно, зважаючи на те, що починається воно 

словами «Це було на Поліссі, на півночі України». Одразу чуємо думки на 

кшталт «А що, як десь у нас…». У творі йдеться про те, що фашисти ніяк не 

могли знищити великий білий камінь посеред села, який дивним чином знову 

з’являвся після того, як його підривали. Тому окупанти подумали, що це місце 

прокляте, і швидко покинули його. Символічними є останні слова оповідання: 

«Так і наша Україна незнищенна, як цей камінь. Цей незнищенний камінь – 

непогасна любов наша до рідної землі». Саме ці постулати обговорюємо в 6 

класі під час вивчення тем «Держава твориться перемогами. Звитяжність 

українського народу-переможця». 

Окремо хочемо спинитися на оповіданні Василя Сухомлинського, що 

може стати дидактичним матеріалом чи не будь-якого уроку українознавства, – 

«Бо за морем чужина». По-перше, у творі витримана символіка українства: 

головні герої – Хлібороб і Журавель, показано, наскільки важливою, але дуже 

важкою й часто марною є праця на землі. По-друге, особливо актуально 

сьогодні звучить пропозиція Журавля, щоб Хлібороб покинув рідну землю, 

полинув за море, де «земля родюча й посухи немає». Обговорюємо з учнями, 

наскільки великих масштабів набирає нині трудова міграція, і дізнаємося, що в 

багатьох родинах є той, хто змушений заробляти за кордоном. І, зрештою, по-

третє, дуже символічно, що від пропозиції герої відмовляються тричі, як часто 

буває в українських казках: «— Не підемо нікуди, — каже Хлібороб. — Не 

підемо нікуди, — кажуть діти. — Не підемо нікуди, — каже мати. — Чому не 

підете? Ви ж голодні, вже два роки посуха. — Бо за морем — чужина, — каже 

Хлібороб. — За морем чужина, — каже мати. — Не хочемо на чужину! — 

плачуть діти». 

Ще Василь Сухомлинський вважав рідну мову невід’ємною частиною 

розвитку поняття «патріотизм». Він казав: «Тільки той може осягнути своїм 

розумом і серцем красу, велич і могутність батьківщини, хто збагнув відтінки й 

пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, 

як добрим ім’ям своєї родини» [5]. Саме тому прозові твори вченого-педагога-

письменника так зачаровують образністю й красою української мови. 

Вважаємо, що творчість Василя Сухомлинського – багатий матеріал для 

роботи на уроках українознавства, а також на інших навчальних предметах. 

Особливо корисними вони будуть у виховній роботі, спрямованій на розвиток 

національно-патріотичних почуттів учнів.  
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До питання маніпулювання в рекламі 

 
Вплив на людину засобами мови активно вивчається сучасною наукою. А 

маніпулювання, в свою чергу, є одним із засобів такого впливу. Як зазначає 

професор Р. Гудін, маніпулювання – це вплив на людину, що супроводжується 

приховуванням або перекручуванням інформації, хоча не обов’язково цей 

вплив шкодить інтересам людини, проте суперечить її бажанням [3]. 

В рекламі ж маніпулювання можна розглядати як один з видів 

манкірування суспільною свідомістю, масами в цілому, оскільки аудиторія 

реклами величезна. Реклама, на думку дослідників, здатна підтримувати або 

змінювати в заданому напрямку систему матеріальних і відповідних духовних 

цінностей, створювати штучний попит на товари, направляти активність в 

сферу споживання [2]. 

Від облесливого голосу реклами надходить м’який, спокійний тиск –тиск, 

який буває тим дієвішим, чим менш він відчутний. Тиск не тільки спонукає 

людину, що знаходиться під таким впливом, робити те, чого бажають інші, він 

змушує людину хотіти це зробити. Так, реклама рясніє словами: more goods – 

більше товарів; cheaper – дешевше; the best – найкращий; profitable – вигідний; 

the only – єдиний; unique – унікальний; high tech – високі технології; unusual – 

незвичайний і т.д., які маніпулюють людиною, створюючи в неї хибне уявлення 

про нагальну необхідність придбати такий унікальний товар чи одержати таку 

послугу. 

Американські вчені (H. Dalrymple, A. Googrum, R. Marchand та ін.), 

маючи на увазі рекламу, відзначають, що бізнесу вдається краще, ніж державі, 

нав’язувати особистості свої вимоги, тому що його накази виглядають як вибір. 

Очевидно, що рекламодавці бачать в маніпулюванні альтернативу насильству, 

яке, безумовно, не буде популярним серед потенційних покупців. Людині 

приємно самій усвідомити правильність і винятковість свого вибору. А проте 

маніпулювання – це також насильство, тільки приховане; це замасковане 

насильство над свідомістю людей, що змушує їх відступати від своїх 

об’єктивних інтересів. 

У рекламній комунікації роль маніпулятора виконує рекламодавець, хоча 

це не окрема особистість, а зазвичай цілий колектив авторів-копірайтерів. На 

нашу думку, можна виділити наступні типи маніпуляторів в рекламному 

бізнесі: 

1) славний хлопець – тип комівояжерів, прообразів сучасних рекламних 

агентів; такий маніпулятор перебільшує свою дбайливість, любов, уважність. 

Багато рекламодавців, здавалося б, тільки і дбають про потреби адресата, 

насправді ж прагнуть до власної вигоди; 
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2) прилипала – багато рекламних текстів складаються у вигляді римівок, 

віршів, пісеньок, зручних і легких для запам’ятовування. Навмисно 

полегшуючи форму, рекламодавець прагне змусити реципієнта повторювати 

потрібну фразу безліч раз; 

3) калькулятор – маніпулятори цього типу прагнуть все прорахувати і 

передбачити, рекламодавець прораховує можливу реакцію і поведінку 

реципієнта і будує своє повідомлення в формі, що якнайкраще відповідає 

запитам адресата. 

Здійснюючи акт маніпуляції, маніпулятор вибирає певну стратегію і 

здійснює її за допомогою певних тактик, так званих маніпулятивних 

технологій. Все розмаїття операцій, яке здійснюється над інформацією, можна 

позначити як: спотворення інформації, приховування інформації, імпліцитна 

подача інформації, навмисний вибір способу і моменту подачі інформації, а 

також гранична подача інформації. 

Так, на думку професора В.Л.Музиканта можна виділити кілька видів 

реклами, потенційно здатної ввести в оману недосвідчених реципієнтів: 

1) помилкові обіцянки, тобто об’єктивно нездійсненні, наприклад, «про 

повернення молодості»; 2) неповний опис якостей товару – перерахування 

лише деяких, наприклад, «меблі з дуба», хоча в дійсності з дуба виконано лише 

зовнішнє покриття; 3) некоректні порівняння – твердження, які неможливо 

перевірити, наприклад, «прекрасний як алмаз»; або «чудовий» за якістю об’єкт 

рекламування порівнюється з «гіршим», при цьому останній не має можливості 

висловитися на свій захист; 4) помилкові обіцянки – оголошення низької ціни 

за свідомо дорогий товар; 5) візуальний обман – випадки, коли рекламоване 

виглядає завдяки спецефектам набагато більше, краще або відрізняється від 

варіанту в дійсності; 6) некоректні твердження – посилання на зірку або 

авторитетну людину, незважаючи на відсутність підстав назвати знаменитість 

споживачем рекламованого в повному розумінні слова; 7) неповна відвертість – 

називаються лише плюси і замовчуються недоліки; 8) замовчування – 

приховування інформації проявляється в замовчуванні певних фактів і 

властивостей рекламованого. Інформація подається вибірково або 

висвітлюється лише частково [1]. 

Така реклама не тільки «заплутує» реципієнта, але і здатна завдати йому 

шкоди. Так, наприклад, однією з областей процвітання реклами в США першої 

половини XIX століття була торгівля патентованими лікарськими засобами. 

Виробники медичних препаратів апелювали до безвідмовно спрацьовуючого 

інстинкту переважної більшості людей – до турботи про власне здоров’я. 

Найбільш заповзятливі виробники засвідчували цілющість вмісту лікарських 

пляшечок нібито офіційно завіреними патентами.  

З цією діяльністю була пов’язана величезна кількість обманів споживачів: 

патенти підробляли, нібито патентоване високоякісне зілля на ділі виявлялося 

трохи підфарбованим розведеним спиртом. Нерідко при вибірковому контролі 

виявлялася домішка інших наркотичних добавок. Тим не менше, попит на таку 

продукцію був великий і серед розповсюджувачів, і серед покупців, оскільки 
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патентовані ліки було дуже просто перевозити, тому що вони були легкими, 

невеликими за обсягом, а коштували дорого. Особливо цінувалися вони серед 

людей в далеких поселеннях, де не було лікарів і нікому було навіть дати 

пораду. Ліки ж були педантично загорнуті в обнадійливі докладні інструкції по 

боротьбі з цілим рядом жахливих хвороб [4].  

Цей рекламний бум, який почався в сорокові роки XIX століття, отримав 

додатковий стимул в період громадянської війни і тривав аж до кінця століття.  

З наведеного матеріалу видно, що при мовному маніпулюванні, здавна і 

досить часто і донині, експлуатується схильність людини до поспішних 

висновків. Незважаючи на недовіру до реклами, люди нерідко просто не 

помічають різних рекламних вивертів. Саме тому в Міжнародному кодексі 

рекламної практики (Париж, 1987), який ліг в основу етичних кодексів і 

законодавчих актів більшості розвинених країн, заборонено вводити споживача 

в оману, в тому числі шляхом використання мови в маніпулятивних цілях.  

Основні статті правових документів у багатьох країнах накладають 

заборону на недобросовісну, недостовірну, неетичну, завідомо неправдиву, 

приховану рекламу і регулюють особливості радіо- і телереклами, реклами в 

періодичних друкованих виданнях, в кіно- та відеообслуговуванні, зовнішньої 

реклами, реклами на транспортних засобах та поштових відправленнях; 

реклами окремих видів товарів; реклами фінансових, страхових, інвестиційних 

послуг і цінних паперів; соціальної реклами, а також особливості спонсорства 

та захисту неповнолітніх при виробництві та розповсюдженні реклами. 
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Кілька слів про символ з позицій лінгвістики 

 
Символіка – це одночасно і інструмент пізнання, і найдавніший 

фундаментальний метод вираження реальності, здатний розкрити різні її 

аспекти, невловимі для інших засобів. Хоча значення символу неможливо 

повністю втиснути в рамки енциклопедії і взагалі передати словами, багато що 

в символіці за минулі століття стало традиційним і утворило свого роду 

міжнародну мову, що виходить за рамки звичайної комунікації. 

У ХХ ст. в обіг свого емпіричного матеріалу поняття символу і символіки 

включали немало дослідників, відзначаючи у символізмі знаковий характер 

явища, пов’язаного з образним сприйманням реального світу. 

Слово «символ» визначається як «знак або познака, що використовується 

як умовне позначення об’єкту, функції або процесу» [1], як «знак, образ або 

об’єкт, який використовується для позначення чогось іншого» [3] і як «щось, 

що означає або має на увазі щось інше на підставі спорідненості, асоціації, 

домовленості або випадкової подібності» [9]. 

Як справедливо зазначає А. Ченкі, символ виникає не з одного джерела, а 

може пристосовуватися, відповідаючи на запити різних епох, релігій, культів і 

цивілізацій [8]. 

Інтерес до вивчення символу в гуманітарних науках, у тому числі 

лінгвістиці, до якої термін «символ» увійшов відносно нещодавно, спричинив 

появу декількох окремих і незалежних трактувань поняття, найширшим з яких є 

розуміння символу як знаку, що передбачає використання свого первинного 

змісту в якості форми для іншого змісту [4, 96]. 

Лінгвісти та представники інших гуманітарних дисциплін (У. Еко, 

О. Ф. Лосєв, Ю. М. Лотман, А. А. Романовська та ін.) неодноразово вказували 

на труднощі, пов’язані з розумінням і визначенням символу.  

Так, на думку О. Ф. Лосєва, «символ» є одним з найбільш незбагненних і 

найсуперечливіших понять [4, 5], а однією з причин незрозумілості й певної 

«загадковості» символу для нашої свідомості він вважає його надзвичайну 

узагальненість та ідейну насиченість [3, 14]. В свою чергу, У. Еко також вказує 

на «символ», поряд зі «знаком», «позначенням», «метафорою» і «кодом» як на 

поняття семіотики, з приводу яких найчастіше точаться суперечки [9]. 

Слід зазначити, що вживання терміну «символ» у лінгвістиці пов’язують, 

в першу чергу, з іменами Ч. С. Пірса та Ф. де Сосюра. Розглядаючи теорію 

Ч. С. Пірса, зазначимо, що термін «символ» вважається знаком і 

протиставляється двом іншим різновидам знака – іконічним та індексальним [5, 
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58-59]. Якщо в його теорії іконічний знак характеризується відношенням 

подібності між позначенням і позначеним (напр., фотографія людини), а в 

основі індексального знака знаходиться відношення суміжності (напр., 

зображення літака як знака аеропорту), то для символу характерна відсутність 

будь-якого дійсного зв’язку між позначенням і позначеним. Іншими словами, 

символ у теорії Ч. С. Пірсa позбавлений референтної вмотивованості, він 

«поєднаний зі своїм об’єктом через ідеї розуму, який оперує символами, без 

якого такого зв’язку ніколи не могло б існувати» [5, 92]. 

В свою чергу, розуміння символу видатним швейцарським мовознавцем 

Ф. де Сосюром відрізняється від його тлумачення Ч. C. Пірсом. Ф. де Сосюр 

вважає символ завжди вмотивованим і в ньому завжди зберігається залишок 

природного зв’язку між позначеним і позначенням [7, 90]. 

Найпоширенішими тенденціями осмислення символу як мовної категорії 

у сучасній лінгвістиці є, з одного боку, визначення символу через його 

співвідношення із образом і знаком та, з іншого, розгляд співвідношення 

символу з художніми засобами увиразнення мовлення, тропами [1, 26]. 

Серед дослідників, які трактують символ через поняття образа і знака, 

можна назвати С. С. Аверинцева, Н. Д. Арутюнову, В. В. Виноградова, 

О. Ф. Лосєва, О. В. Шелестюка та ін. Так, О. Ф. Лосєв говорить про те, що 

символ – це різновид знака, і тому йому притаманні усі властивості знака [4, 

34]. В свою чергу О. О. Потебня зазначає, що між словом і символом можуть 

існувати три типи зв’язку: порівняння, протиставлення і причинно-наслідковий 

зв’язок [2, 14].  

За словами М. П. Кочергана, слово-символ – це «максимально 

узагальнене значення на основі образної конденсації смислу. Символ – явище 

специфічно національне. Семантика символу виявляється лише в контексті 

світоглядної традиції певного народу, через що носій іншої культури не може 

розпізнати символ. Процес створення символу тісно пов’язаний із 

співвідношенням у мовній одиниці денотативної та фонової інформації, 

причому фонова інформація переважає» [2, 16]. 

Дослідниця І. В. Привалова у дослідженні мовних маркерів національно-

культурної свідомості також розглядає символ через призму національно-

культурної специфіки мови, вважаючи символ лінгвокультурним маркером 

національно-культурної свідомості [6]. 

Серед найважливіших ознак символу, на які вказують сучасні дослідники 

– умотивованість символу, його образність, комплексність його змісту, 

багатозначність символу, рівноправність його значень, розпливчатість меж 

значень символу, архетипічність символу, його універсальність в окремо взятій 

культурі, перетинання символів у різних культурах, убудованість символу в 

структуру міфології, літератури, мистецтва та інших семіотичних систем. 

Важливими властивостями символу є також його динамічність і здатність 

актуалізуватися у певній комунікативній ситуації. 

Окрім того, важливим для осмислення символу є його розуміння як 

явища національного, через що носії інших культур не можуть декодувати 



206 
 

символ або розуміють його інакше, ніж носії культури, якій він належить. 

Одним з напрямів подальших досліджень символу може бути вивчення 

національно-специфічних властивостей і функціонування вербальних символів, 

зокрема, в порівняльному аспекті. 

Отже, символ як явище має універсальний загальнолюдський характер і 

водночас він виражається на рівні національної свідомості народу. Саме в 

символах нерідко відбиваються національні традиції, звичаї, обряди, вірування, 

тобто національні риси характеру. Словесна символіка народу виступає 

важливим чинником творіння національно-культурної картини світу. Пізнання 

символіки має стати органічною потребою в задоволенні духовних, культурних 

запитів людини, вдосконаленні внутрішнього світу й приведення його до 

гармонії із зовнішнім світом. 
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Лінгвістичні студії феномену песимізму 

У наш час – час фундаментальних змін у соціальній свідомості – 

проблематика песимізму отримує особливий резонанс. Песимізму присвячено 

низку філософських, психологічних, соціальних студій [6; 11; 13; 15], і лише 

фрагментарні лінгвістичні розвідки, які акцентують увагу на окремих аспектах 

феномену песимізму, як-от: мовне вираження, комунікативний та стратегічний 

потенціал, тональність. Розглянемо докладніше. 

Проблемі мовного вираження песимізму присвячена низка праць 

Ю. В. Котової, яка зосереджується на актуальності дослідження мовного 

вираження песимізму для теорії мови [2], мовному вираженні песимізму з 

погляду «локусу контролю» [3] та мовних аспектах класифікації песимістичних 

висловлень [4]. У зазначених роботах автор розглядає песимізм у тісній єдності 

з оптимізмом.  

Актуальність дослідження мовного вираження песимізму для теорії мови 

полягає, на думку Ю. В. Котової, у можливості по-новому підійти до вирішення 

таких проблем: 1) співвідношення мови й мовлення, мови та мислення; 2) 

аналіз внутрішньої структури мови та побудова мовних моделей; 3) семантика 

синтаксису, тобто план вираження синтаксичних конструкцій; 4) семантика 

речення-висловлення; 5) емотивний смисл висловлення; 6) семантична 

правильність висловлення. Матеріал дослідження (тексти пісень) дає науковцю 

змогу зробити висновок про важливість аналізу мовного вираження песимізму 

для розвитку психолінгвістики та соціолінгвістики [2]. 

В аналізі мовного вираження песимізму з погляду «локусу контролю» 

авторка опирається на дослідження песимізму як атрибутивного стилю 

(М. Селігман). Для визначення песимістичного характеру висловлення 

Ю. В. Котова залучає три основні параметри «локусу контролю» – постійність, 

широту та персоналізацію. Результатом аналізу є думка авторки про існування 

висловлень з повним та неповним вираженням песимізму. До першого типу 

належать висловлення, у яких наявні всі три параметри «локусу контролю», до 

другого – ті, в яких один із параметрів відсутній. У цьому випадку такий 

параметр, на думку науковця, необхідно оцінювати «нулем» (0), а при 

загальному підрахунку брати до уваги тільки матеріально (або контекстуально) 

виражені параметри [3]. 

Подальша розробка зазначеної гіпотези отримала своє продовження у 

спробах авторки класифікувати песимістичні висловлення російської та 

англійської мов з опертям на зазначені параметри «локусу контролю». 

Основною метою дослідження є визначення мовних засобів, які дозволяють 
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виявити песимістичний характер висловлення. Ними науковець вважає певні 

граматичні (пасивний стан, виражений пасивним дієприкметником або за 

допомогою суфікса -ся (в російській мові)) та синтаксичні (складнопідрядні 

речення з підрядними часу та умови) конструкції, прислівники (сейчас (now), 

всегда/постоянно/вечно (always), никогда (never), та займенники (все/все (all, 

everybody, everything), всякий/каждый (every)) [4]. 

Схожий підхід до дослідження вербального вираження песимістичності 

(оптимістичності) мовної особистості спостерігаємо у спробах описати 

зазначені характеристики мовної свідомості лідерів групи «Бітлз» [7]. 

Проблематика мовної свідомості передбачає аналіз: 1) я- і ми-висловлень, 

включаючи перформативи; 2) контекстів з особовими та присвійними 

займенниками; 3) різних способів вербалізації мовцем своєї суб’єктивної 

оцінки тієї реальності, в якій він опинився; 4) вербального 

вираження оптимістичності/песимістичності мовної особистості. 

З опертям на дослідження М. Селігмана, автори розробили й апробували на 

матеріалі оцінних висловлень, відібраних із текстів пісень лідерів групи «Бітлз» 

Джона Леннона й Пола Маккартні, методику визначення ступеня вираженості 

песимістичності у мовленні. У результаті проведеного аналізу було визначено 

середній показник оптимістичності/песимістичності мовної свідомості кожного 

з авторів [7]. 

На окрему увагу заслуговують наукові розвідки, присвячені дослідженню 

комунікативного аспекту феномену песимізму. Зокрема, Й. А. Стернін 

ідентифікував поняття комунікативного песимізму [9, с. 208], який, на його 

думку, є однією з комунікативних ментальних категорій, сукупність яких 

формує комунікативну свідомість і забезпечує комунікативну діяльність 

людини. Зміст комунікативної категорії є впорядкованою сукупністю суджень, 

установок, ментальних стереотипів, правил, що стосуються мовного 

спілкування. Категорія комунікативного песимізму була виокремлена 

Й. А. Стерніним як результат аналізу російської комунікативної свідомості, для 

якої властиве уявлення про необхідність стриманої реакції та замовчування 

інформації про реальний стан речей у комунікативній ситуації входження у 

контакт [9, с. 208]. Як домінантну ознаку української комунікативної поведінки 

розглядає комунікативний песимізм й О. А. Семенюк («Як справи?» – «Так 

собі») [8, с. 159–172].  

Як стратегію песимізм розглядають П. Браун і С. Левінсон у межах теорії 

негативної ввічливості (стратегія будь песимістом/be pessimistic) [10]. 

Негативна ввічливість, яка є основою поваги до співрозмовника, реалізується 

через низку стратегій, основною метою яких є збереження негативного обличчя 

співрозмовника (negative face – the want of every “competent adult member” that 

his actions be unimpeded by others) [10, с. 62]. Ці стратегії, які отримали назву 

стратегій дистанціювання, спрямовані на те, щоб продемонструвати 

співрозмовнику визнання його незалежності, особистої автономії, запевнити у 

відсутності намірів з боку мовця порушити існуючі між ним і адресатом межі. 

За допомогою стратегії будь песимістом/be pessimistic збереження негативного 
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обличчя адресата відбувається через висловлення мовцем сумніву у можливості 

виконання дії, до якої він спонукає адресата. Тим самим зменшується ступінь 

впливу на адресата, що допомагає йому в разі потреби відмовитися від 

виконання запропонованої дії.  

Песимізм (поряд з оптимізмом) як мас-культурна стратегія та єдиний 

семіотичний код став об’єктом дослідження М. Ю. Маркасова, який 

зосереджується на аналізі міфів і стереотипів масової свідомості. За 

результатами аналізу газетних текстів автор робить висновок, що песимізм й 

оптимізм, вдало синтезовані «технологами дискурсів», слугують для підтримки 

пріоритетних ідеологічних «смислів». На думку автора, регулятори масових 

інформаційних потоків конструюють ці смисли несвідомо, підкоряючись 

«суспільному смаку» [5]. 

Песимістичну тональність як тип комунікативної тональності в 

щоденниковому дискурсі виокремлено в праці С. Є. Ігнатьєвої [1, c. 77–84]. 

Встановлено, що типи комунікативної тональності сприяють організації 

об’ємнішої моделі спілкування в щоденниковому дискурсі: автокомунікації 

(адресат-адресат) та полікомунікації, або радіальної комунікації (адресант-

адресат). Виявлено, що песимістична тональність на противагу оптимістичній 

зорієнтована на зневіру комуніканта-продуцента. 

Спроби дослідити вплив песимістично-маркованих мовних засобів на 

загальну тональність пресс-релізів про доходи були здійснені А. Девіс, 

Дж. Пайгером та Л. Седор у праці «Beyond the Numbers: An Analysis of 

Optimistic and Pessimistic Language in Earnings Press Releases». Автори 

вперше дослідили роль мови у забезпеченні інвесторів надійною інформацією. 

З метою встановлення рівня використання мовних засобів із семантикою 

оптимістичності/песимістичності був проведений текстовий аналіз близько 

24000 зразків пресс-релізів про доходи, який дозволив виявити позитивний 

(негативний) зв’язок між оптимістичною/песимістичною тональністю 

досліджуваних пресс-релізів та очікуваною реакцією ринку [12]. Продовжуючи 

напрацювання попередників, М. Ромбах застосовує методику контент-аналізу 

на основі програмного забезпечення DICTION 5.0 та статистичні методи 

дослідження [14] для аналізу оптимістично/песимістично маркованої лексики й 

приходить до висновку про взаємозалежність між тональністю пресс-релізів 

про доходи та ринковими прибутками.  

Отже, сучасна лінгвістика пропонує незначну кількість наукових 

розвідок, присвячених дослідженню феномену песимізму. Попри поодинокі 

розрізнені спроби дослідити особливості мовного вираження песимізму, 

песимістичні висловлення, комунікативний песимізм, песимізм як стратегію та 

песимістичну тональність, цей феномен потребує подальшого вивчення з 

огляду на його важливість для антропоцентричних студій. 
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Прислів’я про дім в англійській та українській мовах:  

зіставний аналіз фрагментів мовних картин світу 

 
Прислів’я є одним із об’єктів наукових розвідок, інтерес до яких не згасає 

протягом століть. В. І. Даль розглядав їх як малі жанри фольклору. Ця традиція 

отримала розвиток у лінгвістичних працях В. П. Анікіна, М. І. Кравцова, 

В. О. Самохіної, А. Тейлора та інших. У рамках лінгвокультурологічного 

підходу паремії активно використовують як матеріал для вивчення 

лінгвокультурних концептів. 

Мета нашого дослідження полягає у здійсненні зіставного аналізу 

фрагментів мовних картин світу, актуалізованих в англійських та українських 

прислів’ях про дім. 

Об’єктом дослідження є англійські та українські прислів’я, що 

функціонують як засоби мовної об’єктивації лінгвокультурного концепту ДІМ / 

HOUSE. 

Матеріалом дослідження слугують дані словників різних типів 

(тлумачних, двомовних, фразеологічних, словників синонімів) та збірників 

прислів’їв і приказок. Загалом було отримано масив англійських та українських 

паремій, який налічую понад 70 одиниць. 

Прислів’я і приказки відображають погляди народу на світ. У такий 

спосіб, пареміологічна картина світу є частиною мовної картини світу, яка 

відображає специфічні риси певного етносу, його національно-культурне 

світобачення та історію. Національна специфіка прислів’їв та приказок 

зумовлює проблему їх перекладу на інші мови.  

Аналіз англійських та українських прислів’їв про дім показав, що 

незважаючи на те, що концепт HOUSE / ДІМ є універсальним концептом, він 

має як спільні, так і відмінні концептуальні ознаки у двох лінгвокультурах.  

В українській мовній картині світу концепт ДІМ вербалізується 

переважно двома лексемами: хата і дім, а в англійській мовній картині світу 

концепт HOUSE об’єктивується лексемами house і home (див [5]). 

Як англійці, так й українці вважають, що основним призначенням 

домівки є те, що вона слугує укриттям, сховищем для людей, які в ній 

проживають, від життєвих негараздів, 

Англійські прислів’я відображають виняткове ставлення британців до 

дому як домашнього вогнища. Дім для англійця – це центр всесвіту: East or 

West, home is best; Home is home though it be never so homely; Dry bread at home 

is better then roast meat abroad; An Englishman’s home is his castle; Safe as houses 

(‘secure, not dangerous’) [6]. Англійці нададуть перевагу зустрічам в ресторані 

або кафе, на відміну від українців, які охоче запрошують гостей додому. 

Характерною особливістю англійського дому є його затишність. Саме 
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тому, прагнучи до комфорту, необхідно створити затишок як для себе, так і для 

близьких людей: Make yourself at home (‘you relax and feel comfortable as if you 

were in your own home or in a very familiar situation’); А home from home (‘a place 

where you feel as comfortable as you do in your own home’); Make somebody free of 

one’s house [6]. 

Отже, для англійця home – це те місце, де живе сім’я, і яке тісно пов’язане 

з батьківщиною. Проте, це так само може бути уявне місце, де людина відчуває 

себе комфортно: One’s spiritual home (‘the place where one is, or thinks one could 

be, happiest’); Home is where the heart is [6] (‘твій дім там, де твоє серце’) . 

Концепт HOUSE тісно взаємопов’язаний з концептом FAMILY. Це 

підтверджують прислів’я, в яких концепт FAMILY об’єктивується за 

допомогою лексеми home: А broken home (‘a home or a family background in 

which parents are divorced or separated’); Charity begins at home (‘one’s first care 

must be for one’s family, one cannot care for others and neglect one’s family’); 

Hearth and home (‘a family house’); A woman’s place is in the home (‘ a woman’s 

role in life is to manage a home and bring up children’) [6]. 

Прислів’я, що мають у своєму складі компоненти home і house, можуть 

також вербалізувати концепт SUCCESS: Hit a home run (‘they do something what 

is very successful’); Home in one (‘successful in a first attempt to reach, strike, find, 

classify’) [6]. 

Аналіз українських прислів’їв, які репрезентують концепт ДІМ, показує, 

що цей концепт часто об’єктивується за допомогою лексем хата та дім. Адже 

власна оселя є мрією кожного українця: чужа хата не гріє; у своїй хаті кожний 

пан [4, с. 136]; на чужому коні не наїздишся, а в чиємусь домі не 

погосподарюєш [4, с. 197]; краще мамалига вдома, ніж плов на чужині [4, 

с. 239]. Якщо будинок занадто малий для тієї кількості людей, яка у ньому 

проживає, говорять: тісняться, наче хата у печі [4, с. 270]. 

Побудувати хату і забезпечити у ній добробут досить складно: хату 

зробити – не стільчик збити; хто робить багато, в того добра повна хата [4, 

с. 177]; порядком дім стоїть, недбалістю і хлів розвалиться [4, с. 104]; горе 

тому, в кого нема порядку в дому [4, с. 138]. Наявність власного дому надає 

певного соціального статусу людини. У народі кажуть: збудуй (постав) хату з 

лободи, а до чужої не веди; чия хата, того й правда; своя хата й своя воля; 

своя хата – своя правда, своя стріха – своя втіха [4, с. 186]. Проте не варто 

витрачати всі гроші на будівництво великого будинку: хата велика, є де сісти 

та нічого їсти [4, с. 135]. Про будинок треба ретельно дбати, інакше люди 

скажуть: дожилися до того, що хоч серед хати орати; не має ані хвоста коло 

хати [4, с. 177].  

Концепт ДІМ взаємопов’язаний з концептом СІМ’Я. За допомогою 

лексем хата та дім часто об’єктивуються стосунки у родині: ворота 

тримаються на стовпах, а дім – на подружжі; не дім господаря красить, а 

господар дім [4, с. 129]. Взаємовідносини між свекрухою та невісткою 

відображаються у прислів’ях на кшталт: хата чужа – як свекруха лиха [4, 

с. 187], в одній хаті дві сковорідки не миряться [4, с. 211], не дай, Боже, в 
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чужій хаті жити, в чужій печі топити [4, с. 137]. Про сімейні суперечки 

йдеться у пареміях: як у млині не мелеться, то в хаті колотиться [4, с. 179].  

Дім у свідомості українців пов’язаний з затишком, оберегом: вдома і 

стіни помагають (гріють) [4, с. 187]; вдома і солома їдома [4, с. 197]; за морем 

тепліше, зате вдома веселіше (миліше) [4, с. 138].  

Піч, як обов’язковий елемент української оселі, є символом родинного 

вогнища: не хвалися піччю в нетопленій хаті; не в тім річ, що в хаті піч, а в 

тім діло, щоб у печі кипіло [4, с. 141]. Берегинею родинного вогнища є жінка: 

без господині хаті – що день без сонця; господиня три вугли в хаті тримає, а 

господар лиш один; за господинею у хаті всі кути плачуть; господиня в дому – 

покрова всьому [4, с. 129]; чоловік хату тримає, а жінка скрашає [4, с. 114]; а 

погана господиня соромить дім: скупа хазяйка дім соромить; погана дружина 

винесе фартухом з дому більше, ніж чоловік сімома кіньми завезе [4, с. 103].  

Як бачимо, прислів’я, що репрезентують концепт ДІМ, відображають 

досить розгалужений спектр концептуальних ознак цього концепту: 

господарність, родинні стосунки, затишок, оберіг, взаєморозуміння тощо. 

Отже, проаналізовані англійські та українські прислів’я відображають 

найважливіші ознаки концепту HOUSE / ДІМ, які тісно пов’язані з типовими 

рисами характеру й менталітету двох народів. Наповнення концепту HOUSE / 

ДІМ є майже однаковим у двох лінгвокультурах. Проте для англійця дім є 

центром всесвіту, що асоціюється з комфортом, успіхом, приватністю, 

сімейними цінностями та батьківщиною. Для українця концепт ДІМ 

асоціюється передусім з господарністю, родиною та сімейним добробутом.  
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кафедри фiлологiчних дисциплiн з методиками викладання 

Схiдноєвропейського нацiонального унiверситету iменi Лесi Українки 

 

Тенденцiї неофольклоризму у творчостi волинського 

письменника Сергiя Цюриця 

 
Взаємодiя фольклору та лiтератури − питання, яке не втрачає 

актуальностi, починаючи з доби романтизму. Вiдтак вiтчизняне 

лiтературознавство має певнi здобутки у вивченнi зв’язкiв iз фольклором 

письменства доби бароко (М. Грицай, О. Мишанич, М. Корпанюк), нової та 

новiтньої української лiтератури початку ХIХ століття (О. Гончар, О. Дей, 

В. Бойко, В. Погребенник, О. Вертiй), а також iндивiдуальних внескiв 

першорядних авторiв у розширення фольклорно-лiтературних контактiв, 

насамперед, Т. Шевченка (Т. Комаринець, М. Коцюбинська, С. Росовецький та 

iн.), Г. Сковороди (Ф. Полiщук), Ю. Федьковича (М. Пазяк), П. Кулiша 

(О. Вертiй), Лесi Українки (О. Дей, В. Погребенник), П. Грабовського (О. Дей), 

I. Франка (О. Дей, О. Вертiй) й iн. [1, с. 6]. 

Однак i досi немає ґрунтовного дослiдження феномену неофольклоризму 

в теоретичному аспектi, не розкрита специфiка цього явища в лiтературi. 

Вiдсутнє також фундаментальне теоретичне осмислення явища iндивiдуального 

(авторського) неофольклоризму. Усе зазначене i зумовлює актуальнiсть 

дослiдження, об’єктом якого обрано поетичний роман сучасного волинського 

письменника Сергiя Цюриця. Твiр особливо яскраво репрезентує фольклорну 

основу, а тому дає пiдстави для осмислення у рамках неофольклоризму як 

явища постмодерної лiтератури. 

Лiтература ХХI столiття знаходиться у рiчищi нових вiянь та пошукiв, 

однак не вiдкидає i здобутки минулих столiть. Явище фольклоризму присутнє в 

лiтературi, починаючи з ХIХ ст. Зрозумiло, що такий тривалий час позначився 

на специфiцi використання фольклору. Про це свiдчить уже хоча б ряд термiнiв, 

серед яких − «фейкор», «фольклоризм», «фольксiнес». Кожна iз дефiнiцiй має 

своє значення i знаменує своєрiднi етапи фольклорно-лiтературного 

спiвiснування. 

Так, у словнику-довiднику «Українська фольклористика» подано таке 

визначення: «Фейклор – несправжнiй фольклор» [4, с. 409]. Як зазначає 

С. Росовецький: «В Українi першi експертизи пiдробок пiд фольклорнi твори, 

що становили водночас i зародження вiтчизняної фольклористичної текстологiї, 

й початок лiнгвофольклористичних студiй (аналiзувалися й «помилки в мовi») 

були проведенi ще в 70-х рр. XIX ст. М. Костомаровим, В. Антоновичем, 

М. Драгомановим, але над спецiальними термiнами для визначення 

сукупностей парафольклорних текстiв українськi вченi не замислювалися» 

[3, с. 133].  

Термiном «фольклоризм» окреслюється наявнiсть фольклорних елементiв 

у лiтературному творi. Серед етапiв освоєння фольклору лiтературою 
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видiляють стилiзацiю, психологiчну iнтерпретацiю мотивiв та переосмислення 

народної мiфологiї [2, с. 699]. 

I нарештi «фольксiнес» − це трансформацiя символiв i моделей 

фольклорної культури в iнформацiйному потенцiалi модерної культури» 

[4, с. 414]. 

Використання словесної народної творчостi в сучаснiй лiтературi 

поступово вiдходить вiд фольклоризму, наближаючись до фольксiнесу. Вiдтак 

можемо говорити про явище неофольклоризму − нового прочитання 

фольклорних образiв, символiв, мотивiв, актуального для реалiй сучасного 

суспiльства. 

Таку взаємодiю фольклору та лiтератури яскраво демонструє твiр «Рай-

Мир» Сергiя Цюриця. Привертає увагу вже саме авторське жанрове визначення 

− «поетичний фолькджаз роман-феєрiя». Термiн промовисто вказує на джерела 

твору, а також на його зв’язок не лише з народною творчiстю, а й з музичним 

мистецтвом. 

Книга «Рай-Мир» вражає не тiльки своєю «архiтектурою», а й 

фiлософським пiдтекстом. Автор книги зазначає: «Мене не перестає цiкавити 

мiфологiя Полiсся, де криються незвiданi до цього часу пласти життя звичайних 

полiщукiв. Не можу зрозумiти, чому зараз знищують унiкальнi дiброви, гайки, 

озера, рiчечки, болотця? Чому ми не бережемо цей дивосвiт? [5, с. 9]. 

Роман «Рай-Мир» характеризується iнтертекстуальнiстю. Автор 

майстерно вплiтає в сюжетно-змiстову канву твору елементи народних казок, 

легенд та переказiв, малих фольклорних жанрiв. Так, поет майстерно 

використовує казковий образ чарiвного птаха − Жар-птицi. Вiн є втiленням 

магiчної сили й допомоги чарiвного тотема. Цей птах здатний виконувати будь-

яке завдання, бо поєднує в собi елементи рiзних стихiй – землi, повiтря, вогню, 

сонця. Жар-птиця (або крешана) – чарiвний вогнистий птах, який прилiтає з 

тридесятого царства. Бере вогонь у бога Сонця, креше ним з неба, посилаючи 

його всюди – i в дерево, i в камiнь. Саме такий образ використаний у феєрiї 

«Рай-Мир»: «Щебече птаство захмелiло. Зорянко торбу розв’язав, Жар-птиць 

над рай повипускав. Вже мiсяць вплав Шлях вiчних риб перепливав...» [5, c. 48].  

С. Цюриць у фольк-феєрiї «Рай-Мир» використовує багато образiв-

архетипiв. У романi традицiйнi фольклорнi образи оживають, поет надає їм 

архетипної первинностi. Зорових символiв для цього не достатньо, тому поет 

надає їм дiю, рух – тим самим оказковлюючи: «До подорожнiх всiх 

покрикують. Пiрнають вглиб, до зiр пiдстрибують, Танцюють, грають в iгри, 

чубляться, По колу плавають, шал стримують, Цiлуються, смiються, 

любляться. А там мiж рiчкою й дорогою Прадавнiй свiтотворчий дуб Добрян 

Сяйне зористою Сварогою...» [5, c. 141]. 

Центральним образом твору, задекларованим уже в самiй назвi, є образ 

раю-миру. Рай – це символ щасливого майбутнього для релiгiйної людини, 

мирного буття, душевного спокою, рiвноваги i внутрiшнього задоволення; 

красивої благодатної землi, кохання, найвищої насолоди. Досить часто в 

українськiй лiтературi рай постає символом надзвичайно красивої мiсцевостi, 



216 
 

багатої та милої серцю землi. Саме такою землею у романi-феєрiї є рiдне 

Полiсся: «В прасвiтi острiв цей Полiссям зветься. Рай-Мир!Там 

птахи!Болота! Озера!Рiки! Лiс!I золотий пiсок!I небеса з зiрок!I ягода солодка, 

аж терпка!I усмiшка у дiвчини п’янка…» [5, c. 170]. 

Фольклорнi образи твору вартi окремого дослiдження, однак можемо 

зауважити, що твiр «Рай-Мир» поєднав у собi легенди Полiсся, давнi перекази 

та бувальщини, якi на сторiнках роману оживають по-новому. Тут i цвiт 

папоротi, i весiлля, i Чумацький Шлях, i язичницький бог Перун, i космогонiчнi 

образи Сонця, Мiсяця, Зорi… 

Iнтерпретацiя фольклору у романi-феєрiї «Рай-Мир» має мало спiльного 

зi стилiзацiєю, а швидше репрезентує сучасне бачення i розумiння фольклору, 

його художнє та практичне значення для сучасного лiтературного процесу. Це й 

дає пiдстави вiднести твiр «Рай-Мир» Сергiя Цюриця до яскравих зразкiв 

неофольклористичної тенденцiї. 
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Без взаємодії невербальної діяльності з вербальною неможливо 

моделювати комунікативну систему й власне мисленнєвий процес. 

Комунікативне мовчання характеризується як багатоаспектний, 

багатофункціональний феномен широкого значення – паралінгвальний мовний 

засіб, нульовий мовленнєвий акт і комунікативна стратегія, суть якої полягає в 

гармонізації чи деструкції міжособистісного спілкування, створенні опозиції 

між мовцями й припиненні їх взаємостосунків. 

У мовознавстві проблема мовчання розглядається в працях вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, як-от: Т.О. Анохіної, Н, Д. Арутюнової, Ф.С. Бацевича, 
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Л.Р.Безуглої, А.Д.Белової, В.В.Богданова та ін. Багатоаспектність і 

багатофункціональність мовчання зумовлює міждисциплінарний підхід до його 

вивчення, зокрема з погляду філософії, психології, лінгвістики тощо. 

Простежити головні концепції дослідження мовчання у мовленнєвій 

комунікації, розглянути та проаналізувати комунікативну значущість мовчання, 

а також охарактеризувати його як знак і як мовленнєвий акт є на сучасному 

етапі актуальним. 

Загальновідомо, що завдяки численним роботам стала можливою 

диференціація мовчання на комунікативно незначуще та комунікативно 

значуще. В таких випадках не може бути не зарахованим хоч один випадок де 

комунікативна інтенція не була б значущим фактором. Комунікативно 

незначуще мовчання обумовлюється певними фізичними або фізіологічними 

факторами, що не пов’язані з комунікативними інтенціями мовців. 

У діалозі «мовчання мовця» найчастіше є реактивним знаком, тобто 

реакцією на висловлення комунікативного партнера, і залежно від 

зорієнтованості дискурсу (кооперативної чи конфліктної), рольових статусів 

мовців і прагматичної ситуації отримує різне «прочитання». Мовчання може 

інтерпретуватися як прояв нерішучості, схвалення та несхвалення [8], 

згоди(порозуміння) чи незгоди, «непорозуміння», байдужості, докору, страху 

або ніяковіння. Воно може бути маркером ігнорування співрозмовника, або, 

навпаки, духовної близькості між комунікантами; бути риторичним або 

маніпулятивним прийомом [4]. Інакше кажучи, мовчання є «однією з форм 

мовних ігор, в яких можна переходити від однієї гри до іншої, творити безліч 

варіантів» [8]. 

Найчастіше мовчання тлумачиться як маркер взаєморозуміння, згоди чи 

підтвердження, що в діалогічному мовленні виступає субститутом лексеми так, 

напр.: Mr.Crofton sat down on the box and looked fixedly at the other bottle on the 

hob.He was silent for two reasons. The first reason, sufficient in itself, was that he 

had nothing to say; the second reason was that he considered his companions 

beneath him [14]. 

Значення формальної згоди, коли мовець має інший погляд на 

обговорюване, але приховує його, виражається у дискурсі замовчуванням або 

мовчанням, з метою уникнення конфлікту. Поступаючись співрозмовникові, 

мовець, який не бажає перетворення протиріч/розбіжностей у відкрите 

комунікативне протистояння, використовує своє мовчання як своєрідну зброю, 

що позбавляє свого партнера можливості конфліктувати, нападати, докоряти, 

тим самим реалізувати свою комунікативну  та прагматичну інтенцію, напр.: He 

waited for some minutes listening. He could hear nothing; but night was perfectly 

silent. He listened again: perfectly silent. He felt that he was alone. [14] 

Хоча мовчання не розв’язує конфліктів, воно є дуже дієвим елементом у 

кризовій ситуації. У конфлікті «мовчазний протест бажаніший ніж вербальний, 

оскільки він позбавлений будь-яких грубих, неприємних слів» (Бацевич). Таким 

чином, за допомогою маркерів мовчання мовці мають змогу уникнути та 
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завуалювати «грубі чи різкі слова, роблячи їх м’якшими, сугестивними, 

надаючи їм менш негативного забарвлення»[13]. 

Реалізуючи свої комунікативні інтенції обмежити (регулювати) інтенцію 

співрозмовника в діалогічному дискурсі є дуже поширеним в контексті 

замовчування/мовчання. Разом з тим – це не лише «засіб, що знижує ризики 

конфліктного спілкування» [4], але й засіб, що його зумовлює. Умовчування, 

недоказування має місце, якщо в діалозі мовець оминає мовчанкою певний 

відомий йому факт: не хоче або не може висловити з огляду на внутрішні 

мотиви. Для адресата це свідчить про відсутність факту та призводить до 

дезінформації. Таке замовчування може спричинити у подальшому 

конфронтаційний розвиток взаємостосунків діалогічних партнерів. 

Регулювання, а в подальшому і обмеження комунікативної інтенції може 

бути спричинене «відтермінованою» (пролонгованою) згодою, конфліктною 

ситуацією, оскільки мовчання в такому дискурсі зумовлене невпевненістю, 

сильними емоціями адресата, через які він  просто фізично не може говорити, 

напр.: I was so confused that I did not know what to answer [15]. 

Крім того, мовчання може трактуватися як навмисна комунікативна 

неузгодженість, пов’язана з невиконанням очікуваного кроку реакції. На думку 

дослідників, цей механізм лежить в основі маніпуляцій із умисним порушенням 

норм комунікації. Як наслідок, спілкування стає неприємним для одного/всіх 

діалогічних партнерів або припиняється (дисконтактна функція мовчання). У 

такому спілкуванні мовчання виступає знаком ігнорування партнера, тобто 

небажанням вступати чи продовжувати спілкування саме з цим комунікантом, 

саме тут і саме на цю тему, або якщо діалог змінив свій вектор у небажаний для 

одного з мовців тощо. Паузи, недомовки, відверте ігнорування комунікативного 

партнера спричиняють напругу в діалозі, псують взаємостосунки мовців чи 

зовсім припиняють їх. У цьому випадку мовчання призводить до нерозуміння і 

протиріч, оскільки нестача або відсутність інформації завжди сприймається 

негативно, насторожено. 

Свідоме мовчання у діалозі може стосуватися всіх чинників 

комунікативного акту: каналів спілкування та шуму в них, інформаційної 

складової повідомлення, атмосфери спілкування, осіб адресанта та адресата, 

стосунків між ними [4]. Воно також буде залежати від темпераменту 

комунікантів, їх психічних станів, ступеня знайомства, соціального статусу, 

ставлення один до одного та від цілого ряду інших факторів як суб’єктивних, 

так і об’єктивних. 

Мовчання, зумовлене психічним станом, емоціями чи комунікативною 

поведінкою діалогічного партнера, може бути реакцією на образу, зауваження, 

нав’язування  своєї думки не толерантне висловлювання співрозмовника, його 

тон чи манеру говоріння, авторитарний стиль поведінки тощо. Негативні 

емоції, переживання, що спричинили мовчання, можуть бути настільки 

сильними, що мовець обирає мовчання за взірець своєї комунікативної 

поведінки. Цікавими для аналізу є діалоги,для обох учасників яких мовчання – 

це як самостійна лінія мовленнєвої поведінки, так і засіб реалізацій своїх 



219 
 

прагматичних інтенцій. Комунікативні ситуації взаємного чи обопільного 

мовчання виникають за умов, коли «при збігові мотивів та цілей комунікації 

учасники можуть обирати одну й ту саму стратегію [10]. 

Детального розгляду у лінгвістичних дослідженнях зазнає тип 

комунікативно значущого мовчання під назвою «мовчання мовця». В. Богданов 

дає йому визначення «нульового замісника вербальної реакції», оскільки тут 

мовчання постає на місці очікуваного мовлення» [5]. Інтерпретація «мовчання 

мовця» залежить від конкретної ситуації, смислу та іллокуції попереднього 

висловлювання, а також відповідає максимам Грайса, а саме: максимі повноти 

інформації, адже мовчання у мовленнєвому акті завжди інформативне;максимі 

якості інформації – мовчання за звичай не буває брехнею; максимі 

релевантності(відношення) – мовчання може бути доцільним і недоцільним; 

максимі манери – у конкретному мовленнєвому акті мовчання може зазнати 

однозначного або неоднозначного тлумачення [5]. 

Запропонований В. Богдановим аналіз актів мовчання на основі максим 

Грайса може бути одним із способів їхньої інтепритації, тобто мовчання має 

такі ж комунікативні властивості, як і мовленнєвий акт. Однак, на думку іншого 

мовчання у структурі мовлення С. Крестинського, потрібно звернути увагу на 

декілька характерних ознак акту мовчання. Під максимою повноти інформації 

Грайса розуміємо кількість інформації, яка міститься в комунікативному акті. 

При цьому висловлювання повинно мати не менше і не більше інформації, ніж 

потрібно. [4]. Розглядаючи акт мовчання, не можемо говорити про кількість 

інформації, яку він містить, а лише про наявність якоїсь інформації.[7]. Зміст 

цієї інформації потрібно розуміти як імплікатуру, оскільки за межами 

мовленнєвого акту мовчання нічого не значить, тоді як слово чи речення 

зберігає свій смисл і за його межами, а у мовленнєвому акті лише його 

актуалізує [5].  

Істинність висловлювання, яку передбачає максима якості інформації, 

реалізується і в акті мовчанні. Але суперечливим видається твердження 

В. Богданова, що мовчання зазвичай не буває брехнею. Мовчання може 

передавати правдиву і неправдиву інформацію. Якщо мовець оминає 

мовчанкою певний відомий йому факт, то для адресата це свідчить про 

відсутність його існування та призводить до дезінформації. Тут, на думку 

С.Крестінського, йдеться про стратегічну функцію мовчання не розголошувати 

певних фактів, тобто замовчувати їх. Дослідження мовчання та замовчування 

потребують розмежування, але їхня природа єдина – нічого не говорити та про 

щось не говорити. 

Розглядаючи мовчання як комунікативну одиницю, дослідники 

інтерпретують його не лише як нульовий мовленнєвий акт, але й як знак [8]. 

Виділяють такі умови знаковості мовчання, як «усвідомленне і навмисне 

мовчання» та «наявність у адресанта й адресата спільного знання стосовно 

значення мовчання». Мовчання може бути знаком і мовленнєвим актом, ці дві 

його характерні властивості взаємопов’язані. За мовчанням ховається повне 

значення, що дозволяє говорити про знакову природу цього феномену. Але 
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недостатньо розглядати мовчання лише як знак, оскільки для нього характерна 

структура та головні функції мовленнєвого акту 

Структура мовленнєвого акту складається із локації, іллокуції та 

перлокуції. Отже, для цілісності висловлювання важливими є його правильна 

побудова, комунікативна спрямованість та здійснення впливу на адресата. 

Складовими структури акту мовчання є також іллокутивний та перлокутивний 

акти, тобто мовчання містить певну комунікативну інтенцію та здійснює вплив 

на співрозмовника. На відміну від мовленнєвого акту, акт мовчання не має 

локації. С.Крестінскьий пропонує замінити терміни іллокуції та перлокуції на 

«інтрасиленціальний зсімт» та «постсиленціальний ефект», які засвідчують 

спільні із мовленнєвим актом властивості акту мовчання, але розкривають при 

цьому його специфіку. Крім того, до структури акту мовчання дослідник 

відносить «пресу позиційний», «пропозиційний» та «імплікативний зміст». 

Таким чином, акт мовчання має п`ятирівневу структуру. 

Під пресупозицією розуміємо «зону перетину когнітивних просторів 

учасників комунікації, яка актуалізується в процесі спілкування. У межах 

конкретного акту пресу позицією є спільний фонд знань комунікантів. Якщо 

когнітивний простір адресанта не співпадає із простором адресата,тобто 

відсутнє спільне знання конкретної ситуації,то відбувається зіткнення двох 

пресу позицій. У такому випадку може виникнути ситуація мовчання як реакція 

одного комуніканта на незнайому йому пресупозицію іншого. 

Центральним компонентом структури акту мовчання є його 

імплікативний зміст, який виводиться на основі трьох попередніх рівнів та 

виражає актуальне значення акту мовчання у конкретній ситуації. 

С.Крестінський розглядає три види імплікатур, які характрені для акту 

мовчання, а саме конвенціональні, стандартні та комунікативні. Досліджена 

С.Крестінським п’ятиступенева структура акту мовчання свідчить про його 

спільні властивості із мовленнєвим актом. Але визначну роль в інтерпретації 

мовчання відіграє контекст. Саме від конкретної ситуації залежать значення і 

функції мовчання. Відповідно до контексту мовчання позначає уникнення 

певної мовленнєвої дії: не вітатися, не запитувати, не відповідати, не 

вибачатися і т.д. Тому потрібно відрізняти мовчання від паузи, оскільки пауза 

зумовлює лише призупинення певної дії, але не позначає її уникнення, в той 

час, як акт мовчання заміняє у процесі спілкування мовленнєвий акт. Мовчання 

не слід також ототожнювати із поняттям тиші. Тиша позначає відсутність будь-

яких звуків і належить до явищ природи. На відміну від мовчання, тиша не 

становить дію, а є «станом буття». Мовчання співвідноситься з тишею як дія і 

результат цієї дії, тобто мовчання створює тишу, що в людських зібраннях 

асоціюється з метою, тоді як мовчання – з мотивом: «Тиша говорить про увагу 

присутніх, їх готовність слухати; мовчання свідчить про здивування, 

несхвалення, несхвалення, розгубленість тощо. У першому випадку ситуація 

нормативна, у другому – порушений звичний хід подій» [1]. Як видається, це 

твердження не є повною мірою справедливим, оскільки мовчання теж може 
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засвідчувати бажання комунікантів слухати, їх готовність уважно сприймати 

інформацію. 
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Питання vs. питальне речення:  

функціонально-прагматичний підхід 

 

У лінгвістичній літературі відбувається розмежування понять “питання” 

та “питальне речення” [5; 11]. Причому визначення цих термінів залежить від 

сфери їхньогозастосування. Функціонально-прагматичний підхід вимагає 

чіткого відмежування питального речення як синтаксичного поняття з 

властивими для нього формальними ознаками від семантичної категорії 

питання як висловлення, що є запитом інформації [3, c. 8; 7, c. 233; 10, c. 77; 11, 

c. 1]. Розглянемо це твердження детальніше. 

Термін “питання” пов'язаний з конкретним мовленнєвим актом, 

прагматичною інтенцією мовця. У межах теорії мовленнєвих актів Дж. Остіна і 

Дж. Серля [6; 8] обґрунтувано твердження, що основною одиницею комунікації 

є не речення, певна мовленнєва дія – питання, прохання, наказ, вдячність, 

вибачення тощо. Це – мовленнєві акти з притаманними їм конституентами 

локуції, іллокуції та перлокуції. Іллокутивна сила питання пов’язана з актом 

запиту інформації. 

 З позиції психолінгвістики М. І. Жинкін [4, c. 22-23] уперше висловив 

думку, що питання і питальне речення – це дві різні категорії. Питання – це 

різновид мовленнєвої дії, різновид спілкування засобами мови, а питальне 

речення – це форма фіксування думки. 

Стандартною формою вираження питання є питальне речення. Питальне 

речення є структурною схемою, цільовим призначенням якої є вираження 

питання, тобто запиту інформації [9]. До формальних ознак, що характеризують 

питальне речення відносять: а) порядок слів; б) питальні слова; в) інтонаційне 

оформлення; г) графічне оформлення (знак питання) [1]. Питання виконує 

функціональну роль, принципово спільну для всіх мов світу. Форма питання, 

навпаки, не є універсальною [2], оскільки не всі мови мають в своєму арсеналі 

одні й ті ж самі засоби вираження категорії питальності. 

З позицій сучасного етапу розвитку лінгвістики питання розуміється як 

акт мовленнєвої діяльності, категорія, яка повністю належить сфері мовлення та 

являє собою конкретну реалізацію питального речення в мовленнєвому потоці. 

Питальне речення розглядається як синтаксична категорія, елемент мови. 

Підсумки поглядів представників комунікативно-прагматичного підходу на 

проблему розмежування питального речення і питання [3, c. 9; 5; 6; 7, c. 233; 9; 

10, c. 77; 11, c. 16] представимо в наступній таблиці: 
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Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика понять “питальне речення” і 

“питання” 

Питальне речення Питання 

Одиниця мови Одиниця мовлення 

Основна увага – формально- 

синтаксичним елементам, розгляду в 

аспекті синтаксичної структури 

Основна увага – 

функціонуванню в мовленні, 

ситуативному контексту 

На першому плані – порядок 

слів  

На першому плані – 

інтонаційне оформлення 

 

Отже, ми розглядаємо питальне речення як структурну схему, найбільш 

пристосовану для вираження запиту інформації. Питання є мовленнєвим 

утворенням з формальними ознаками питального речення, що передає або 

значення “запиту інформації”, ускладнене різноманітними функціональними 

значеннями, або інші значення (“не запиту інформації”). Метакомунікативні 

питання реалізують вторинну функцію питального висловлення – контактну, 

оскільки сприяють розгортанню процесу комунікації на всіх його стадіях. 
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Екологічний дискурс:  

головні ознаки та принципи організації 

(на матеріалі сучасної англійської мови) 

 
Останнім часом особливої ваги у мовознавчих дослідженнях набувають 

наукові розвідки, присвячені виявленню законів, правил та принципів, що є 

спільними як для екології, так і для мови та вивченню ролі мови у вирішенні 

нагальних екологічних проблем. Екологія мови залежить від людей, які цю 

мову вивчають, користуються та передають іншим [1, с. 42]. Інтерес до 

вивчення лінгвокогнітивних особливостей екологічного дискурсу зумовлений 

необхідністю дослідження позамовних факторів, що безпосередньо чи 

опосередковано впливають на комунікацію та зумовлюють її особливості. Мета 

нашого дослідження – розглянути принципи організації екологічного дискурсу 

як лінгвокогнітивного явища. 

Еколінгвістика тому й називається екологічною лінгвістикою, що прагне 

до очищення навколишнього середовища суто лінгвістичними засобами. Адже 

розумне людське слово може багато чого досягти, багато чого виправити, 

змінити і направити на користь усього людства [1 с. 47]. Екологічний дискурс 

ми визначаємо як сукупність вербальних та невербальних комунікативних 

актів, що використовуються для вербалізації знань про довкілля для впливу на 

суспільну думку [2, с. 6]. 

Цей різновид дискурсу реалізується в усній та писемній формах. До усної 

форми екологічного дискурсу належать публічні виступи на конференціях, 

семінарах, інтерв’ю на радіо та телебаченні, прес-конференції, екологічні теле- 

та радіопередачі, ролики екологічної реклами тощо. До писемної форми 

екологічного дискурсу можна віднести різноманітні публікації, статті в 

журналах та газетах, доповіді, екологічні плакати і багато іншого.  

Характерною ознакою текстів на екологічну тематику є намагання 

уникнути етноцентризмів, пов’язаних із стереотипами західноєвропейського 

мислення. Так, наприклад, активісти екологічного руху, підкреслюючи свою 

повагу до біологічного та культурного різноманіття, у термінах на позначення 

небілого населення США свідомо уникають посилання на колір шкіри. Для 
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пом’якшення расової й етнічної дискримінації, слово “black” “чорношкірий” 

заміняється на “чорний американець африканського походження / 

афроамериканець” “African American / Afro-American”, а замість “Indian” – 

“індіанець” вживається “Indigenous Person” – представник корінного 

населення. 

Аналіз текстів на екологічну тематику свідчить про те, що мовна 

категоризація світу є антропоцентричною – вона описує навколишнє 

середовище з точки зору людини, причому акцент здебільшого ставиться на 

корисності об’єктів, що існують у світі, для людини. Одним із проявів 

антропоцентризму в мові є використання евфемізмів [2, с. 8].  

Евфемізми викоривтовують замість слів, що позначають смерть рослин та 

тварин або страждання останніх. Насамперед одиниці на позначення продуктів 

харчування, предметів і речовин, для створення яких людина використовує 

Processed Animal Carcasses – перероблені скелети тварин (м’ясо), Processed 

Tree Carcasses – перероблені стовбури дерев (папір). У середовищі захисників 

прав тварин з’явився термін Stolen Products – крадені продукти на позначення 

продуктів життєдіяльності тварин, які людина використовує для власних 

потреб (мед, молоко, яйця, шерсть). Їм протиставляються Cruelty-Free Products, 

при виробництві яких не було знищено чи обмежено в правах живі істоти. 

Створенню таких одиниць сприяє прагнення підкреслити споживацьке 

ставлення людини до природи та інших живих істот, адже прихильники  

екологічної коректності прагнуть підкреслити рівноправність людини та інших 

живих істот, що зумовило появу термінів Human Animal (тварина людського 

роду), Non-Human Animal (тварина, що не належить до людського роду).  

Отже, відповідно до вищесказаного, основними рисами екологічного 

дискурсу слід вважати: аргументативний характер дискурсу, головною метою 

якого є перетворення знань про навколишнє середовище на компонент 

масового знання; здатність утворювати словосполучння, що концептуально 

належать як до екології, так і до інших сфер життєдіяльності людини, завдяки 

комплексності позначуваних понять. 
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Надлишковість у мові vs мовленні: стратегії та тактики 

 

Комунікативна лінгвістика на сучасному етапі її розвитку розширює 

об’єкти своїх досліджень шляхом вивчення особливостей мовленнєвої 

поведінки комунікантів [2]. Під комунікативною поведінкою ми розуміємо 

реалізацію сукупності лінгвальних й екстралінгвальних засобів комунікації, 

вибір яких залежить від ситуації спілкування, лінгвальних й екстралінгвальних 

цілей, порушених індивідом, з урахуванням статусних характеристик учасників 

спілкування та виконуваних ними ролей. Процес комунікації може бути 

ефективним у разі чіткого планування діяльності комунікантів, тобто 

адекватного вибору стратегій і тактик спілкування [1, с. 37–56]. Традиційно 

стратегії розглядають як мистецтво управління [3, с. 21–48], що засновується на 

правильних прогнозах мети спілкування, а тактики – як прийоми або способи 

досягнення цієї мети [2]. 

Плеоназм – це сполучення семантично близьких або синонімічних 

лексем, при яких зазвичай перший елемент підсилює, уточнює або пояснює 

значення другого елементу. Це означає, що значення одного компоненту є 

частиною значення іншого. Плеонастичні сполучення в англомовному 

спілкуванні реалізують стратегії: а) інформування, б) емоційно-оцінного 

впливу, в) гри на покращення/приниження іміджу співрозмовника. 

а) Стратегія інформування досягається за допомогою повідомлень та 

суджень використанням плеоназмів, якими мовець хоче поділитися зі 

співрозмовником з метою зміни його думок або ступеня його поінформованості 

[5, с. 49].  

Ця стратегія реалізується у тактиці пояснення (терміну, рішення складної 

задачі, причин і мотивів думок та вчинків своїх власних або інших людей). 

Розглянемо приклад: I've come here to Cairo to seek a new beginning between the 

United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and 

mutual respect, and one based upon the truth that America and Islam are not 

exclusive and need not be in competition (President Obama). У прикладі new 

beginning є плеоназмом, адже значення слова beginning – 'the new start of 

something' [LDCE online]. 

б) Стратегія емоційно-оцінного впливу інтенсифікує мовлення, формує 

почуття співрозмовника, спричинює особливий емоційний настрій мовлення [5, 

с. 50]. У межах цієї стратегії ми виділяємо тактики: образи, похвали та 

провокування жалю. 

– Тактика образи. "You idiotic fool! " Pippin muttered to himself. You are 

going to get yourself into a frightful trouble. "Put it back quick!" (Tolkien). Значення 

слова fool 'a stupid person, an idiot' [LDCE online] уже міститься у слові idiotic. 
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Плеоназм idiotic fool, який вживається у тактиці образи, підсилює емоційний 

вплив висловлювання. 

– Тактика  похвали. "Harry Potter is humble  and  modest" (Rowling). 

Використання у цій тактиці плеонастичного повтору синонімічних 

компонентів humble and modest підвищує емоційно-експресивний потенціал 

похвали, підсилює загальну позитивну конотацію, яка експлікована у 

висловленні. 

– Тактика провокування жалю полягає у використанні плеонастичних 

словосполучень для того, щоб викликати у співрозмовника почуття жалю, 

співчуття, симпатії. Наприклад: Police say Georgia home invaders cruelly tortured 

homeowner (Crist. The Last Refuge). У наведеному прикладі автор статті, 

використовуючи тактику провокування жалю, намагається викликати почуття 

співчуття у читача. Оскільки слово tortured уже семантично містить значення 

слова cruelly 'to hurt someone, to be cruel' [LDCE online], то автор свідомо 

підсилює емоційно-експресивний фон свого висловлювання за допомогою 

емоційно-насиченого плеоназму cruelly tortured, який у цьому випадку слугує 

для опису неймовірно жахливих та жорстоких тортур, яких зазнав власник 

будинку. 

в) Стратегія покращення/ приниження іміджу відображає прагнення 

мовця максимально збільшити/знизити значимість власного статусу або статус 

будь-кого. У межах цієї стратегії ми виділяємо тактики: презентації та 

самопрезентації. 

– Тактика самопрезентації полягає у представленні себе у привабливому 

вигляді [4, с. 54]: I am tired and weary, I haven’t a hope left. But I have to go on 

trying to get to the Mountain, as long as I can move (Tolkien). Описуючи свою 

втому, герой вдається до плеонастичного повтору синонімічних компонентів 

tired and weary, семантична надлишковість яких підсилює ступінь емоційного 

впливу, адже значенням слова weary є 'very tired' [LDCE online]. Акт позитивної 

самопрезентації у даному випадку може бути експлікований таким чином: Я 

перебуваю у стані крайньої втоми, але я готовий продовжити свій шлях, щоб 

виконати свою місію. 

Як показав аналіз прикладів, плеоназми можуть виявитися корисними для 

втілення різноманітних, а інколи й діаметрально-протилежних стратегій і 

тактик (образа і похвала, позитивна та негативна презентація). 
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Мультимодальна лінгвістика: поняття, методи, парадигми 

 
Розширення спектру засобів, які формують сучасний англомовний 

масмедійний комунікативний простір, зумовило потребу у введені нових 

підходів до дослідження писемної комунікації в рамках мультимодальної 

лінгвістики [2 – 4]. Динамічність і гетерогенність англомовного масмедійного 

комунікативного простору забезпечується комплексною взаємодією 

вербальних, невербальних і паравербальних компонентів, що функціонують як 

у традиційних (телебачення, радіо, друкована періодика), так і в інноваційних 

(електронна пошта, скайп, телеграм, інстаграм, соціальні мережі, онлайн версії 

паперових газет і журналів тощо) масмедіа [1]. 

Під мультимодальністю розуміємо полікомпонентний симбіоз ресурсів 

вербальної й невербальної та/або паравербальної природи, який відповідає 

критеріям цілісності і зв’язності та покликаний донести структурно 

впорядковану й семантично значущу інформацію потенційній аудиторії. 

Об’єктом дослідження мультимодальності писемного мовлення є комбіновані 

вербально-невербальні комплекси, а усного – сукупність засобів, утворених 

шляхом поєднання словесних висловлювань та супроводжувальних складників 

(жести, міміка, одяг, дотики, часові характеристики тощо).  

Емпірична перевірка обґрунтованої нами парадигми мультимодальної 

лінгвістики як теоретико-методологічного підґрунтя дослідження сучасного 

англомовного масмедійного комунікативного простору засвідчила її 

придатність виконувати роль ефективного методологічного інструментарію 

планування та виконання емпіричного дослідження із застосуванням нових 

підходів, методів і прийомів аналізу, серед яких прийоми візуального 

синтаксису та графічної композиції [1], які уможливлюють ґрунтовне 

дослідження мультимодальних синтаксичних конструкцій і текстів. 

За результатами вивчення специфіки актуалізації складових масмедійного 

простору доведено доцільність уведення до наукового обігу нових понять 

мультимодальної лінгвістики: мультимодальна графема, мультимодальна 

лексема та мультимодальний текст [1]. Під час аналізу практично доведено 

можливість розширення об’єкт-предметної сфери мультимодальної лінгвістики 

за рахунок введення нових прийомів, методів і механізмів лінгвальної гри. 

Лінгвальна гра як важлива експресивна складова сучасної англомовної реклами 
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характеризується процесами, що сукупно становлять графічну гру, притаманну 

саме англійській мові: шрифтова гра (капіталізація, злиття), гра з ан-

тропонімами і топонімами та гра з назвами й абревіатурами. Серед інших 

прийомів лінгвальної гри, властивих англійській мові, виокремлено дефіксацію, 

квотацію, паренсесис, злиття, виправлення, вставки. Проведений аналіз 

засвідчує здатність комплексної взаємодії невербальних і паравербальних 

компонентів створювати широкий спектр стилістичних прийомів, які 

забарвлюють монотонні тексти, надаючи їм різного ступеня емоційності. 
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Епiстемічна модальність, як р iзновид модальностi, викори cтовується для 

вираження відтiнків упевненостi / невпевненостi. Вона несе у cобi значення 

недостовірності, cумніву, невизначеності, невпевненості, і виконує функцію 

евiденційностi – “очевидно”, вiрогідності – “вірогідно”, достовірності – 

“дійсно”, “звичайно”, презумпції – “гадати”, пресупозиції – “припускати” 

тощо. 

Розгалужена cиcтема заcобів вираження епicтемічної модальноcтi, 

епiстемічного cтану мовця, дозволяє говорити про наявнiсть у мовнiй системі 

досить чiткої градацi ї, яку можна з певними обмеженнями охарактеризувати як 

епістемiчну шкалу у виглядi “ЗНАЮ – ПРИПУCКАЮ – НЕ ЗНАЮ”. 

Така шкала вiдображає, по-перше, обов'язкову наявнiсть суб'єктивного 

моменту – фактору мовця (“я”), а по-друге, в ній фiксується епiстемiчний стан 

мовця в момент мовлення. Яке б знання не cигналізував мовець, воно 
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практично зводитьcя до трьох епicтемічних можливоcтей – достовiрне знання, 

недостовiрне знання, незнання [2, c. 105-110]. 

До мовних засобiв зi знaченням припущення нaлежать суб’єктно-

предикатні комплекси з дієсловами на позначення думки когнiтивних процесiв, 

модaльнi дiєсловa may (might), can зi знaченням можливості, модальні cлова зi 

значенням ймовiрності типу perhaps, possibly, maybe, probably та їх граматичнi 

варiанти на зразок it is possible, за допомогою яких мовець припускає, що 

описувана його висловленні подiя моглa мaти чи мaє мiсце в дійсності: 

– He seemed a sullen, patient child; hardened, perhaps, to ill-treatment 

[4, c. 125]. 

– Він здався сумирною замкненою дитиною; мабуть, звик, щоб із ним так 

поводилися [1, c. 131]. 

Мeтoю експлiкації позитивного чи негативного ставлення до ситуацiї, 

автор англiйського тексту-оригiналу використовує модaльнi cловa: happily, 

fortunately, unfortunately. Вiдповідними еквiвалентами цих слiв будуть на жаль 

(для вирaження негативного cтавлення) та на щастя (для вираження 

позитивного cтaвлення). 

Реaлiзацiя модального знaчення за допомогою фонетичних зacобiв зaвжди 

iдентична в обох мовах, хочa в українськiй aктуалiзaція модaльного змісту 

чаcто вiдбувається за допомогою лекcичних засобiв (модальнi частки та 

модальні прислівники). Цi заcоби так само можуть виражати семи 

передбачення, зacтереження, припущення, сумнiву, впевненостi та ін. 

Найвживaнішими чaстками, котрi cтворюють такі чи подiбні знaчення, є 

ще, навряд чи, хоч, б, би, саме, таки та ін., а також приcлівники так, адже, 

певне, напевне, все ж, все ж таки, немов, ніби, либонь та деякі інші. 

Aвтор трактує епiстемічну модальнiсть як cуб’єктивну, що виражає 

оцінку можливих подiй та явищ, якiй протистоїть aлeтичнa модальнiсть, що 

вказує на значення фактів, законів природи, суспільства тощо. 

Епістемічний свiт і епiстемiчний стан мовця є категорiями, які 

характеризуються iндивiдуальністю і мiнливістю у часі. Кожне висловлення 

квалiфікується у системі знань окремого суб'єкта з погляду тiльки одного з 

трьох можливих епiстемічних станiв. 

Вельми вiрогідно, що багато суджень будуть взагалі неактуалізованими в 

епiстемічному свiті того чи іншого індивiда, оскільки вони ним нiколи не 

формулювалися і, можливо, формулюватися не будуть, а тому взагалі 

незрозумiлі [3, с. 18-25]. 

Вважаємо аксiомою висновок про те, що кожна реплiка, кожне 

природномовне висловлення сигналiзують про стан знань мовця в момент 

мовлення. Зрозумiлим також те, що індивiдуальний епiстемічний світ 

змiнюється у часі, а отже й те, що одні й ті самі висловлення можуть з часом 

переходити із однієї графи епiстемічної шкали в іншу. Ці положення видаються 

вельми важливими для природних мов, оскiльки окрім зазначених вони містять 

складну шкалy переходу вiд достовiрного до недостовірного знання та серію 
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невизначених градацiй усередині самих сфер “достовірного” та 

“недостовірного”. 
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Порівняння як важливий компонент ідіостилю Г. Сенкевича 

 

У художньому творі «Вогнем і мечем» Г. Сенкевича зафіксовано 

порівняння з об’єктами, що виражені назвами процесів і станів неживої 

природи (хмари, вихор, вітер, ураган, імла, лід, лавина, блискавка, грім, буря), 

назвами просторових (пустеля, небо, місяць, хвиля, море, повінь, потік) та 

природно-часових понять (ніч) тощо. 

Назви природних явищ – важлива деталь мовної картини світу 

письменника. У художньому творі вони виконують вторинну функцію 

естетичного осмислення та образного зображення зовнішності людини, 

моделювання її внутрішнього світу, мисленнєвої діяльності, явищ природи та 

абстрактних понять. 

В аналізованому тексті окрему групу становлять конструкції, побудовані 

на взаємопроникненні тематичних комплексів «людина» – «природа». 

Найчастіше структури такого типу передають внутрішній стан персонажів, а 

саме – їх урівноваженість: Kniaź jeszcze z konia nie zsiadł i stał na okopie z twarzą 

pogodną jak niebo / Князь іще не зліз із коня й стояв на валу. Обличчя його було 

погідне, як небо (Г. Сенкевич, 407); безпристрасне ставлення до кого-, чого-

небудь, відсутність зацікавлення, цілковиту байдужість: To mówiąc rękę 

uprzejmie wyciągał, ale czarniawa twarz Krzeczowskiego pozostała jak lód zimna / 

[..] чорняве обличчя Кричевського залишилося холодне, мов лід (Г. Сенкевич, 

106); поганий або сумний настрій, тяжкі переживання:  Pułkownik był ponury jak 

noc / Полковник був понурий, як ніч (Г. Сенкевич, 114).  

Моделювання внутрішнього стану персонажів показове для порівняльних 

конструкцій з об’єктом  зоря: Twarz przybysza rozjaśniła się jak zorza / Обличчя 

прибульця засяяло, як зоря (Г. Сенкевич, 460); On [Skrzetuskі] zaś wstał, a twarz 

miał taką jasną, jakby mu zorze w duszy świeciły / Він же підвівся, й обличчя його 
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було таке проясніле, ніби сама зоря сяяла у нього в душі (Г. Сенкевич, 217); 

Ale oczy miał zamglone jakby gwiazdy tumanem przysłonięte i patrzył na nią prawie 

z pokorą, a widząc, że strach nie ustępuje z jej twarzy, począł mówić niskim i 

smutnym głosem: – Nie bój się, kniaziówno! / Тільки очі він мав затуманені, ніби 

вкриті серпанком зорі небесної, і дивився на неї покірливо, а бачачи, що страх 

не сходить із її обличчя, заговорив низьким і сумним голосом: – Не бійся, 

князівно! (Г. Сенкевич, 261). В останньому реченні відзначаємо концептуальне 

навантаження метафоричного вислову серпанок зорі небесної, що розгортає 

об’єктну частину порівняння, та сприяє художньому зображенню внутрішнього 

світу персонажа.  

Для індивідуального стилю Г. Сенкевича показова мікропарадигма 

порівнянь, у яких велика кількість людей зіставляється з водним простором. У 

ролі активних об’єктів порівняльних структур такого типу виступають назви 

хвиля (мн. хвилі), потік, пор.: Masy ludzkie wezbrały naraz na kształt rozszalałego 

potoku / Натовп зануртував, як розшалілий потік (Г. Сенкевич, 473); Tłum 

rozkołysał się jak fala targnięta wichrem / Юрба загойдалася, як хвиля, піднята 

вітром (Г. Сенкевич, 119) ; Cały tabor poruszał się z wolna i ciągnął na północ, 

pokrywając jak groźna fala — rzeczki, dąbrowy i mogiłyi, napełniając szumem i 

gwarem pustosz stepową /  Увесь табір поволі просувався на північ, покриваючи, 

як грізна хвиля річки, діброви й могили, наповнюючи шумом і гомоном степові 

простори (Г. Сенкевич, 99). 

Словесне відтворення звукових картин (звучання розмови, шуму, галасу) 

так само будується на порівняннях з явищами природи: Wtem szmer zmienił się w 

szum zmieszanych słów, a potem w huk jakby wzburzonej fali / Шурхіт ураз 

змінився людським гомоном, що наростав,  як збурена хвиля (Г. Сенкевич, 

446); A wtem rumor uczynił się za oknami; słychać było zgiełk tysiąca głosów, które 

zlały się w jeden niezrozumiały szum, podobny do szumu fal morskich / Коли це 

враз за вікнами почувся галас; та ось крик тисяч голосів злився в один 

незрозумілий шум, схожий на шум морських хвиль (Г. Сенкевич, 310).  

Назви явищ природи використовуються також у функції вторинних ознак, 

приписуваних іншим явищам природи, наприклад: Roztoczyły się przed wojskiem 

Dzikie Polai jako morze bez końca, a na ten widok radość ogarnęła kozacze serca / 

Мов безкрає море, розкинулося перед військом Дике поле, і краєвид цей 

огорнув радістю козацькі серця (Г. Сенкевич, 98).  

Фіксуємо семантику динаміки, руху в порівняннях, суб’єкти яких 

позначають військові реалії.  Наприклад: Broniły się i dziś z zaciętością, ale nie 

uderzyły pierwsze, nie rozbijały w puch kurzeniów, nie zmiatały pola przed sobą jak 

huragan / Сьогодні вони (хоругви) вперто оборонялися, але першими не 

нападали, не розбивали вщент куренів, не змітали, мов ураган, усього на своєму 

шляху (Г. Сенкевич, 115); I grad kul posypał się na chorągiew, ale szkody nie 

uczynił, bo szła już jak wicher / І кулі градом сипнули на хоругву, але шкоди не 

завдали, бо вона уже мчала, як вихор (Г. Сенкевич, 207); W kilka chwil później, 

gdy zdziwienie przeszło, wszystkie chorągwie nie czekając nawet rozkazów ruszyły na 

nieprzyj aciela, a w przedzie szła jak wicher chorągiew dragońska, na której czele 
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leciał mały pułkownik z szablą nad głową / Через кілька хвилин, коли здивування 

минуло, усі хоругви, навіть не дочекавшись команди, рушили на козаків, а 

попереду, як вихор, летіла драгунська хоругва, очолювана малим полковником 

із шаблею над головою (Г. Сенкевич, 474). Пор. також: Tymczasem znów oddział 

uciekających przemknął się jak błyskawica / Тим часом знову блискавкою 

промчав загін утікачів (Г. Сенкевич, 119).  

У сполучуваності об’єкта вихор з динамічними дієслівними ознаками 

мчати, летіти відзначаємо актуалізацію лексичного значення основи 

порівняння,  яке містить значеннєвий компонент ‘надзвичайно швидко’. Теж 

саме значення передає порівняння, коли названий об’єкт поєднується із 

суб’єктом – людиною, пор.: I widziano go na czele całego lewego skrzydła, jak bez 

zbroi, z gołą głową, gnał jak wicher po polu na olbrzymie zastępy złożone ze 

wszystkich konnych mołojców zaporoskich [..] / Як вихор, мчав він полем 

назустріч незліченним полчищам, що складалися з усієї запорозької кінноти 

(Г. Сенкевич, 471). 

Мікропарадигма порівнянь абстрактні поняття – явища природи 

об’єднує порівняння: Co chwila przestrach jak wir powietrzny zrywał się 

niespodzianie; rozlegały się krzyki: «Jadą! Jadą!» — i tłumy poruszały się jak fala 

[..] / Щохвилі, мов вітер, несподівано виникав страх, лунали крики: «Ідуть! 

Ідуть!» — і натовп розгойдувався, як хвиля [..] (Г. Сенкевич, 305); [..] Ukrainiec 

razem z powietrzem stepów wciągał w siebie miłość swobody tak nieograniczonej i 

dzikiej, i bujnej, jak stepy same / [..] українець разом зі степовим повітрям 

вбирав у себе любов до волі такої ж безмежної, дикої і буйної, як і самі степи 

(Г. Сенкевич, 352). 

Художнє зображення внутрішнього світу персонажа, а точніше – 

відтворення його схвильованого стану простежуємо у порівнянні з об’єктом  

буря: Napad, straszne sceny mordu, strach, niespodziany ratunek i ucieczka — 

wszystko to przewaliło się jak burza w ciągu jednej nocy / Напад, страшні сцени 

мордування, страх, несподіваний порятунок і втеча — усе це, як буря, 

пронеслося за ніч (Г. Сенкевич, 151). 

Моделювання мисленнєвої діяльності людини характерне для 

метафоричного вислову в голові блискавкою проносились думки. Включення 

назви природного явища блискавка у лексико-семантичну структуру образу  

думки зумовлене реалізацією ідеї про те, що внутрішній світ людини є 

динамічна за своєю природою субстанція: Leciał tedy [pan Zagłoba], 

przymknąwszy oczy, a w głowie latały mu z błyskawicową szybkością myśli: «Na nic 

fortele! Na nic fortele! Głupi wygrywa, mądry ginie!» / Тож він летів, 

замружившись, а в голові блискавкою проносились думки: «Тут не схитруєш! 

Ніяк не схитруєш! Дурний виграє, мудрий гине!» (Г. Сенкевич, 233). 

Показове для ідіостилю письменника  асоціювання абстрактних понять з 

назвами явищ природи репрезентує структура, що актуалізує метафоричну 

модель таємниця непрозірна – дніпровська імла. Пор. контекст: Toteż jakaś 

tajemnica, nieprzenikniona jako mgły Dnieprowe, otoczyła drapieżną niżową 

rzeczpospolitą niżową rzeczpospolitą – społeczność Kozaków Zaporoskich / Тому-то 
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якась таємниця, непрозірна, як дніпровська імла, оточувала драпіжну 

низову республіку (Г. Сенкевич, 68). 

Образне моделювання навколишньої дійсності характерне для 

порівняльної структури, в основі якої лежить традиційний асоціативний зв'язок 

місяць  –  кораблик. Пор.: Pan Skrzetuski mimo woli na księżyc spojrzał, któreni na 

wysokim wyiskrzonym niebie płynął, jak srebrny korab nad obozem / Пан 

Скшетуський мимоволі глянув на місяць, що плив над табором у високому, 

всипаному зорями небі, ніби срібний кораблик (Г. Сенкевич, 237).  

У досліджуваному тексті виокремлено оригінальну порівняльну 

конструкцію, побудовану на зіставленні місяця з назвою побутової реалії – 

лампа, напр.: Ogromny czerwony księżyc wytoczył się z wolna na niebo, ale 

przesłaniany co chwila chmurami rozpalał się i gasł jak lampa tłumiona powiewami 

wiatru /  Велетенський червоний місяць поволеньки викотився в небо; хмари час 

від часу заступали його, і він розгорався і гаснув, як лампа під поривами вітру 

(Г. Сенкевич, 237). 

До індивідуально-авторських порівнянь зараховуємо структуру, що 

актуалізує семантичну паралель питання – снігова заметіль: Posypały się 

pytania tak gęsto, jakoby śnieżna zadymka [..] / Запитання посипалися, як снігова 

заметіль [..] (Г. Сенкевич, 399).  

Активне вживання у ролі об’єктів порівнянь назв природних стихій типу  

вихор, хвиля, ніч, море  та ін. спричинене глибинними мовними асоціаціями, 

реалізованими в художньому стилі завдяки новій і традиційній сполучуваності, 

поглибленню семантики загальномовних образних порівнянь. Розширення 

сфери кола суб’єктів порівняння при об’єктах – назвах природних явищ 

становить типову ознаку ідіостилю Г. Сенкевича. 
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Прагматична функція внутрішнього мовлення 

 
Антропоцентризм є пріоритетним напрямком досліджень сьогоднішніх 

наукових розвідок. Найважливішою проблемою літературної творчості є 

пізнання людини. Найбільш яскраво антропоцентризм проявляється в 

психологічній прозі, де в центрі уваги - внутрішній світ людини. Одним з 

важливих засобів психологічного аналізу в художній літературі є внутрішнє 

мовлення (ВМ), призначення якої - зобразити внутрішні думки та почуття 

персонажа. 

Дослідженням ВМ активно та плідно займаються психологи, 

психолінгвісти, літретарурознавці. З точки зору лінгвістики, внутрішнє 

мовлення визначається як одна з форм мовлення, зверненого до самого себе. 

ВМ, будучи елементом структури художнього тексту, використовується 

як прийом створення образів персонажів. Це дає підставу деяким дослідникам 

характеризувати внутрішнє мовлення як стилістичне явище (О.С. Ахманова, 

С.Ю.Завадовская, Е.А.Гончарова, Н.І.Сакварелідзе, А.В.Логінов, А.А.Бадан) і 

стверджувати, що це є завданням стилістики, оскільки базується на 

інтерпретації тексту (А.А.Бадан). При цьому одні вчені розглядають ВМ як тип, 

спосіб, стиль викладу в художньому творі поряд або з авторською мовою, 

мовою персонажів та невласне-прямою мовою (С.Ю.Завадовская, А.В.Логінов), 

або з авторською мовою, діалогічною промовою персонажа і невласне-прямою 

промовою (В.А.Кухаренко), або з авторською мовою та діалогічного промовою 

персонажа (Н.І.Сакварелідзе). Інші вчені вважають, що ВМ є особливим типом 

репродукції мови, що стоять в одному ряду з прямою, непрямою і невласне-

прямою мовою (В.В.Одінцов). Є також думка, що ВМ є один з контекстових 

прийомів – зазвичай це невласне-пряма мова, яка дозволяє, з'єднавши "потік 

свідомості" персонажа з авторською розповіддю, передати те, що не піддається 

точній фіксації, – сферу свідомого і несвідомого (А.А.Андрієвская, 

О.С.Ахманова, К.Я.Кусько)  [3]. 

Використання внутрішнього мовлення обумовлено пізнавально-

естетичною природою художньої літератури – створення художнього образу. 

Основне призначення ВМ в художньому тексті – зображення вербальними 

засобами внутрішнього світу героїв шляхом імітацій процесу їх роздумів та 

переживань. За допомогою внутрішнього мовлення письменник розкриває 

думки і почуття персонажів, що не знаходять вираження у зовнішній промові, 

прямо, безпосередньо, в чому і полягає прагматична функція. 

У структурі художнього тексту ВМ є своєрідним способом презентації 

особистісного світу персонажа, уможливлюючи розуміння не тільки 

внутрішнього світу, а й механізму його зовнішніх дій, що досягається автором 
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мовностилістичними засобами виразності, які найбільш повноцінно 

характеризують та персоналізують певну мисленнєтворчу діяльність, 

презентуючи власне «Я» персонального оповідача. Отже, представлення 

суб’єкта «Я» є способом розкриття його комплексної особистісної 

характеристики [1, с. 23]. Як зазначає Я.В. Мукатаєва, автор художнього тексту 

вибудовує художній світ твору у кореляції із власною концепцією, що 

викладається за внутрішніми, лише автору відомими, законами «зчеплення». У 

такий спосіб, підтекст, запрограмований автором, створює естетичний вплив на 

читача [2, с. 44-45].  

Персонажі твору Х. Конзаліка "Bittersüßes 7. Jahr" Петер та Сабіна – 

подружжя, яке перебуває у шлюбі сім років. Петер – успішний архітектор, його 

дружина Сабіна займається домашнім господарством. Заможна та досить 

забезпечена сім'я лише демонструє щасливу родину, а насправді кожен живе у 

своєму світі: Петер – в будівництві, ремонтах, шпалерах, Сабіна – у вязанні, 

облаштуванні саду і дому, кулінарії. В один з рідкісних вечорів, коли Петер був 

удома, відбулась наступна розмова. 

»Ich habe mir gedacht, daß wir nächste Woche Ferien machen«, sagte Peter 

zögernd und nestelte an der Gardine. Aus den Fransen drehte er kleine Würstchen. 

»Wo sollen wir die Wochen verleben? See? Gebirge? Großstadt? Landluft? 

Einsamkeit? Gesellschaft? Mir ist alles gleich. Du kannst es dir aussuchen. Ich will 

nur Tapetenwechsel.«  

»Mir wäre am liebsten die See.«  

1. Natürlich, ihm ist es gleich, grübelte Sabine. Nur Tapetenwechsel will er 

haben. Nach einem Jahr Herumirren in der Welt! Ob See, Gebirge oder ewiges Eis. 

Er sieht mich sowieso nicht, wie er mich das ganze Jahr über nicht vermißt hat. Er 

wird mit mir durch die Dünen wandern, er klettert mit mir auf die Berge, sitzt in den 

Hotels oder fährt mit einem Boot über die Lagunen, und das alles mit der gleichen 

Miene, als gehe es ihn nichts an, als sei er weit von allen Dingen entfernt, als sei er 

auch jetzt nicht dort, wo er ist. Und nach diesen sechs Wochen ›Erholung‹ fährt man 

dann wieder nach Hause, läßt die Fotos entwickeln (die man routinemäßig macht, 

weil sie eben zum anständigen Urlaub gehören), klebt sie in ein Album und zeigt sie 

später den neugierig anschwirrenden Bekannten und Verwandten. »O ja, es war 

schön. Es war herrlich. Unvergeßliche Tage.« 

Dann legt man sie wieder weg, irgendwo in eine Ecke, und mit ihnen legt man 

die Verbindlichkeit der Erinnerung ab, gähnt und fühlt sich viel müder als vor der 

Ferienreise. Und vor allem viel langweiliger, weil man ja nichts anderes erlebt hat 

als sechs Wochen sich selbst.  

Wir leben uns auseinander, dachte Sabine erschrocken und wandte sich wieder 

Peter zu. Sie sah seinen Rücken und die langen graumelierten Haare. Er war einmal 

ein netter Mann. Vor sieben Jahren. Er konnte tanzen, bis die Füße brannten, er 

konnte plaudern, daß allein der Klang seiner Stimme genügte, um glücklich zu 

werden. 

Heute? Sabine lehnte sich an das große, offene Bücherregal und schüttelte den 

Kopf. Sie begriff es einfach nicht. Was von Peter geblieben war, war ein vorzüglicher 
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Maßanzug, ein selbstsicheres Benehmen, ein vorbildliches Zurschaustellen ihrer 

glücklichen Ehe in der Gesellschaft, und ab und zu ein Kuß vor dem Schlafengehen, 

der soviel bedeutete wie: »Das hast du heute gut gemacht! Ich danke dir.« <...> 

2. Und dann ging man in die Schlafzimmer, zog sich aus, betrachtete sich im 

großen Spiegel und sagte sich immer wieder, daß man doch noch nicht so alt sei, um 

ausschließlich nur den Erinnerungen zu leben, kroch dann ins Bett, wehmütig, 

Jugend und Schönheit zu verschlafen und immer wieder nach einer Antwort suchend, 

warum das alles so sei.  

Manchmal weinte man auch ein bißchen, umfing die Kissen und drückte das 

nasse Gesicht hinein. »Warum bist du so geworden, Peter. Ich liebe dich doch. Sind 

denn sieben Jahre Ehe wie sieben Jahre Zuchthaus für dich? Oder mache ich etwas 

falsch? Dann mußt du mir das doch sagen, Peter. Soll ich zu dir kommen und dich 

einfach in die Arme nehmen? Sag es doch, gib mir doch einmal Antwort.« 

Das alles aber hörte Peter nicht. [4, с. 4-5] 

У представленому уривку продемонстровано внутрішнє мовлення героїні 

твору Сабіни у вигляді внутрішнього монологу 1. та внутрішнього діалогу 2. У 

внутрішньому монолозі виділяємо роздум про майбутнє, (...will er haben; Er 

wird mit mir durch die Dünen wandern.), спогад про минуле (Er war...; Er konnte 

tanzen...; , er konnte plaudern). Внутрішній діалог виявляємо завдяки відповідній 

пунктуації, використанню звертання (Peter). Використовуючи засіб ВМ автор 

твору демонструє внутрішній світ Сабіни, проблеми в сім'ї, перспективи 

подальшого розвитку сюжету твору. 

Внутрішнє мовлення це надзвичайно складний процес в дослідженні 

якого потрібно звертати увагу не лише на лінгвальні, але й на позалінгвальні 

явища. 
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Особливості  наукової фантастики XX століття 

 
У XX столітті особливо популярною в художній літературі стала наукова 

фантастика. Дослідник К. Андреєв звернув увагу на різносторонність цього 

жанру і пояснив його суспільно-науковим прогресом, а Євген Парнов назвав 

наукову фантастику XX століття науково-технічною [1]. 

І справді, XX століття – час науково-технічного прогресу, важливих 

відкриттів, отже, – нових можливостей. У цей час відбувся перший успішний 

політ літака (1903 р.), перший політ у космос (1965р.), С.Корольов, український 

учений, взяв участь у запуску супутника Землі (1957 р.), в галузі 

авіабудівництва, радіотехніки працювали такі вчені, як І.Сікорський, брати 

Райт, Н.Гамалея, Т.Едісон. 

Фантастика цього періоду стає все більше схожа на наукові твори, аніж на 

художні. Автори романів – дослідники, що активно оперують науковою 

термінологією. Декотрі літературні критики називають "science fiction" 

інтелектуальною прозою. Наприклад, Д.Жантієва писала про романи одного з 

найвідоміших фантастів Г.Веллса як про інтелектуальні, причому вказувала, що 

головне для письменника не його персонажі, а наукова ідея[3 с.215]. Як 

інтелектуальні характеризував свої перші твори  й  аргентинський фантаст 

Хуліо Кортасар [2 с. 177]. 

Окремі науково-фантастичні твори можна вважати такими, що належать до 

інтелектуальної прози, зважаючи й на визначення самого поняття "фантастика", 

"фантазія", адже воно вищого порядку. Уміння фантазувати притаманне лише 

людині: вона (фантазія) виникла на рівні другої сигнальної системи, тому не 

дивно, що критики ставлять поруч фантазію й інтелект – вони визначають суто 

людське, таке, що не може осягнути примітив. Вже інша справа – наскільки 

фантазія може межувати з реальним (доведення тих самих гіпотез якраз анулює 

межу між фантазією й реальністю). То вже питання  часу. Як тільки вчені 

дослідили, що підводні подорожі можливі, це перестало бути фантазією, 

тематика про Марс стала популярною саме тоді, коли науковці відкрили 

"канали на планеті", але тема вичерпала себе, бо виявилося, що життя на Марсі 

немає й не може бути.  

Вочевидь, для фантаста важлива не так сама вигадка, як феномен її 

розкриття, наближення до реальності, а то й перетворення її в таку. Фантасти, 

будучи й ученими, популяризували науку, вони займались і доведенням 

фантастичних гіпотез, перетворенням їх у теорії, а то й просто залишали 

фантазію як факт у сюжетному творі.  

Григорій Гуревич, досліджуючи проблему ідентичності фантастики та 

науково-популярної літератури, зауважив, що між цими поняттями не варто 

ставити знак рівності. Дослідник розрізняє поняття "гіпотеза", "теорія", "факт" 
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[4 с.23]. Фантастика, за жанровим визначенням, - "нереальне", "неіснуюче", що, 

звісно, не може ґрунтуватись на доведених теоріях та фактах, а виключно на 

гіпотезах. Крім того, в науковій фантастиці існують поняття образу, сюжету і, 

звичайно, домислу. 

Юрій Смєлков вважав, що трансформація наукової фантастики в науково-

популярну літературу залежить від того, як вдало письменник доведе власну 

гіпотезу. Літературознавець більше послугувався поняттям "гіпотеза", ніж 

"сюжет": коли вона у фантастиці може бути первинна, а коли – вторинна. 

Однак він також зазначив, що в останні роки жанр набув нових ознак, 

фантастика йде від часткового до загального – від проблеми однієї людини до 

глобальніших тем [7]. 

Кирил Андреєв писав, що при трактуванні наукової фантастики як тільки 

різновиду науково-популярної літератури поняття "література" можна винести 

за дужки [1 с. 125]. 

Зважаючи на такі критерії розрізнення науково-фантастичної  та науково-

популярної літератури, нескладно визначити жанр книги відомого російського 

фантаста Олександра Горбовського "Крізь темінь віків". Дослідник А.Бритиков 

назвав письменника автором популяризаторської науково-фантастичної прози 

[2 с.271]. Це не "чистий" художній твір, але й не науково-популярний, бо навіть 

у передмові до книги вміщено чимало зауважень доктора історичних наук щодо 

використаного автором наукового матеріалу [3]. Зрозуміло, що коли його 

оцінювати тільки з позицій науковця, то книга видається надто претензійною, 

але ж це не наукова праця, а книга гіпотез, що дає право письменнику на 

домисел, припущення.  

О. Горбовський дешифрував біблійні тексти і спробував з’ясувати, що це за 

вогняні колісниці, згадані в Біблії, і чи не могли в данину існувати літальні 

апарати, про які є згадки і в "Махабхараті". Дослідник намагався розкрити 

таємниці найдавнішого народу майя, дивовижну схожість храмів Стародавніх 

Камбоджі й Мексики, зв’язки Америки та Азії та можливість функціонування у 

давнину "синтетичних кульових блискавок". Автор не обмежився тільки 

менторською оповіддю, а намагався відтворити образ найдавнішого 

загадкового міста [3]. 

Таким чином можна й ідентифікувати жанрову своєрідність творів 

українського письменника Юрія Шилова. Він не кваліфікує їх як науково-

популярні, бо матеріал книг автор інтерпретує переважно як гіпотетичний [8]. 

Матеріали, з якими дослідник мав справу, наприклад, у книзі "Брама 

безсмертя", дуже давні. Хоча конструкції могил дешифрують міфи, закладені в 

"Рігведі", однак, досліджуючи орійські поховання, вчений мав справу з 

давнішим народом, ніж індійці у IV тис. до н.е. Складно інтерпретувати міфи з 

позиції сучасної людини, адже орійський спосіб мислення не вкладається в 

рамки сучасної логіки. Лейтмотивом усіх творів письменника стала теза про 

найдавнішу семантику степових могил в Україні. Ю. Шилов як науковець 

намагається й донині довести, що форми таких відомих археологічних 

пам’яток, як Висока могила, відображають найдавніші уявлення орійців про 
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світолад, ідею умирання-воскресіння, що відобразились пізніше у таких 

найдавніших пам’ятках, як "Рігведа". Могили могли слугувати для календарних 

спостережень за зірками, для уточнення місяців сприятливого півріччя. У книзі 

багато алюзій, відкритих, прихованих цитат, почасти текст нагадує наукове 

дослідження. Перша частина книги має форму художнього твору, де є образи та 

сюжет, у другій автор лише намагається довести гіпотези. 

Отже, наукова фантастика XX століття активно розвивається, формуються 

нові жанри "science fiction", вона набуває ознак інтелектуальної прози. 
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Дієслівна композитна номінація в англомовному дискурсі: 

функціональні характеристики 

 
В ієрархії лінгвістичних одиниць складне слово посідає особливе місце, 

тому воно має бути описане в специфічному циклі лінгвістичних дисциплін – у 

науці про складне слово, або в композитології. Вирізняється два основних 

напрямки у теорії композитології – семантико-орієнтований (лексикологічний), 

в центрі якого знаходиться складне слово як лексико-семантичний феномен, і 

синтактико-орієнтований (синтактичний), в центрі якого знаходиться складне 

слово як продукт перетворення синтаксичних конструкцій. Дієслівна 

композиція при цьому відіграє важливу роль в лексико-семантичній системі 

сучасної англійської мови, слугуючи потужним джерелом розвитку та 

поповнення словникового складу за рахунок існуючого арсеналу 

функціонально-структурних одиниць. 

Визначальне місце дієслова у структурі речення обумовлює особливу 

складність його змісту та надзвичайну значимість його вивчення. 
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Найменування за допомогою дієслів – це такий специфічний вид лексичної 

номінації, коли у назві фіксуються і закріплюються різні понятійні ознаки, 

різноманітні ракурси зв’язків дії з предметами та особами, що створюють ці дії, 

або підвладні їм [3, 69]. Дієслово відзначається найскладнішою структурою і 

семантикою [2, 40]. Невипадково У. Л. Чейф, поділяючи весь понятійний світ 

на дві основні сфери – сферу дієслова і сферу іменника, підкреслює набагато 

складнішу семантику дієслова [4, 114-115]. 

Потенціальні можливості семантико-функціональної транскрипції 

іменних утворень і атрибутивних лексикалізованих синтагм у дієслова не 

обмежені факторами лінгвістичного порядку, хоча далеко не завжди 

реалізуються у мові. Стереотипний характер і часта повторюваність 

синтаксичної конструкції допомагає її перетворенню у цілісно оформлену 

систему. В англійській оказіональній лексиці є випадки утворення структурно-

складних дієслів шляхом лексикалізації синтагм, що виконують функцію 

звертання у конкретному мовленнєвому відрізку: “I’ve been dear Johned myself, 

if that’s any consolation to you… You’re not the only guy who ever got hit” (J. Ball). 

To dear John – (фраз.) dear John лист, отриманий солдатом від дружини з 

проханням про розлучення. “My good woman. – Don’t good woman me… 

(H. Wells). They my-loved and my-deared each other; she neither sir’d nor my-lorded 

him… If you call me Mr. Tennyson any longer, think that I must yourgrace you till 

the end of the chapter” [5, 157-158]. 

Безпосередньо впливають на семантику похідного за конверсією дієслова 

два фактори: а) семантика вихідного іменника, б) валентність похідного за 

конверсією дієслова. Значення деяких відіменних складних дієслів мотивоване 

в основному семами компонентів, що входять до їх складу: to horse-whip 

шмагати; to air-taxi літати на невеликі відстані у спеціально найнятому літаку; 

to carbon-copy дублювати; імітувати; to colour-code фарбувати у домовлені 

кольори; to keystroke натискати на клавішу, кнопку; to double-space друкувати 

через два інтервали; to wait-list вносити у список тих, хто чекає черги; to 

waterlog затопити водою. 

Часто конвертовані слова-композити містять у собі приховане порівняння 

і знаходять образно-метафоричне застосування в одній із жанрово-стилістичних 

сфер вживання лексики: to butterfly, to featherbed, to spreadhead, to pussyfoot, to 

road-hog, to catfoot, to windmill, to cannon-fall, to bulldog. 

Ідіоматичність морфологічно-складних конверсивів визначається 

невідповідністю між значенням основ і загальним значенням дієслівної 

лексеми, а також тим, що їх значення включають додаткові компоненти 

(“прирощені значення”), що не отримали вираження у формальній структурі 

похідного. 

Ціла низка морфологічно-складних дієслів-конверсивів оточені ореолом 

образно-емоціональної виразності та ідіоматичності, що затемняє змістову 

структуру слова і нерідко диктує необхідність апеляції до етимологічних та 

лексикографічних досліджень: to gooseberry красти білизну з білизняної 

мотузки; to chestnut повторювати заяложений анекдот, банальний дотеп; to 
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blackjack амер. бити дубиною; to mickey-mouse кіно проф. синхронізувати 

музику з дійством на екрані; to snowboat амер. пишатися, зазнаватися; мучити 

підлеглих; роль грати; to skyjack викрадати літаки; займатись повітряним 

піратством. Заслуговують уваги структурно-складні дієслова фразеологічного 

типу: to panhandle амер. розм. 1) жебракувати; 2) перен. виплакувати; to 

nickname прозиватись; to dead-head зрізати зів’ялі квіти; to rubberneck з 

цікавістю розглядати (визначні пам’ятки); to fatcat отримувати або намагатись 

отримати спеціальні привілеї. 

Негативна емоціональна конотація девербативів обумовлена стилістично 

зниженим емотивним забарвленням вихідних відіменникових морфологічно-

складних дієслів, що виникають у сферах повсякденно-побутового та 

фамільярно-побутового спілкування. Наприклад: to freeload жарг. випити і 

закусити на чужий рахунок, freeloader n жарг. дармоїд; ласий випити і закусити 

на чужий рахунок. 

Особливої уваги заслуговують ідіоматичні (енциклопедичні) дієслова-

композити, яким властива висока метасеміотична місткість, тобто експресивні 

емоційно-оцінні обертони: to wolf-whistle свистіти, щоб привернути увагу 

молодої, зазвичай білої жінки; to wire-pull протягти когось у політичні або 

адміністративні органи; to apple-polish підлизуватись, плазувати, догоджати: 

дієслово походить зі шкільного жаргону і має свою історію, коли 

“підлабузники”, перед тим як подати яблуко вчителеві, ретельно витирали його 

перед ним, таким чином намагаючись догодити вчителеві; to eardrop 

підслуховувати за допомогою мікрофонів; to bear-lead подорожувати з молодим 

аристократом-наставником; to log-roll направляти спільні зусилля у політиці, 

підтримувати когось у політичній діяльності. Щоб сприйняти значення 

енциклопедичної композити, необхідно володіти соціолінгвістичною 

компетенцією, додатковими поясненнями, коментарями та знаннями про 

визначену дійсність [1, 113]. Неповна інформованість читача у сфері історії, 

культури, реалій, міфів, звичаїв, традицій іншого етносу призводить до 

створення комунікативного шуму, що викликає перешкоди, які знижують 

ефективність комунікації і можуть призвести до її припинення. 

Величезний масив композитних дієслів-конверсивів, їх словотворча 

значимість та стилістична необмеженість свідчать про те, що конверсія – це 

найхарактерніший спосіб словотвору у сучасній англійській мові, що 

відзначається високою продуктивністю та потужним семантико-експресивним 

потенціалом. 

В її широкому використанні неможливо не помітити дії принципу 

економії у мові, використання ним своїх внутрішніх резервів за рахунок 

поєднання у похідному слові взаємовиключаючих значень різних лексико-

десигнативних категорій в одній і тій самій структурі.    

 

Список використаної літератури 

1.Мешков О. Д. Семантические аспекты словосложения английского 

язика. – Москва: Наука, 1986. С. 113. 



243 
 

2.Муругова Е. В. Словообразовательный аспект взаимодействия глаголов 

с другими частями речи. – Культура народов Причерноморья, Симферополь: 

Межвузовский центр Крым, 2006. № 82. С. 40. 

3.Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная нейтральная). 

Языковая номинация (Виды наименований). Москва: Наука, 1977. С. 69. 

4.Chafe W. Meaning and the Structure of Language. Chicago-London: The 

University of Chicago Press, 1971. С. 114-115. 

5.Jespersen O. A. Modern English grammar on Historical Principles Reading 

Modern English Lexicology  L., 1969. С. 157-158.  
 

 

Приходько В.Б., канд.філол.наук, доцент 

 кафедри української та іноземної лінгвістики,  

Луцький національний технічний університет 

 

Діалог автора і перекладача 
 

Роль творчої особистості перекладача в процесі художнього перекладу 

неможливо не визнати якщо не ключовою, то хоча б надважливою. Рецепція та 

розуміння перекладача – найважливіший фактор подальшої долі твору, його 

місця в інонаціональній літературі. І хоча в царині художнього перекладу 

сформувався особливий образ перекладача-інтерпретатора, а в коло сучасних 

проблем перекладознавства було включено стратегію прийняття 

перекладацького рішення, однак цілісної концепції особистості перекладача 

досі немає. 

Як відомо,  переклад – це широкий діалогічний процес між автором і 

читачем за посередництвом перекладача, що включає в себе рецепцію та 

інтерпретацію, як основу встановлення діалогу власне між текстом і 

перекладачем, як виявлення неявного сенсу, що проходить крізь призму 

перекладацької свідомості і, при цьому, збагачується нею, як ряд послідовних  

дій, направлених на ініціацію твору до діалогу і на здійснення цього діалогу. 

Переклад як діалог – це спільний рух тексту і перекладача як читача 

назустріч один одному, мета якого – взаєморозуміння, а результат цього 

взаєморозуміння – текст перекладу. До того ж, переклад – це діалог мов, 

культур, національних концептосфер. Під час цього діалогу яскраво 

проявляється творча манера як самого автора, так і перекладача; завдяки цьому 

діалогу стають очевидними відмінності національних мов і культур.  

Перекладач може несвідомо змінювати оригінал, навіть якщо дуже прагне до 

точності і не допускає навмисного спотворення. Йдеться тут про несвідомий 

прояв у перекладі національної картини світу перекладача. Тому можна сміливо 

говорити про діалог «національних свідомостей» в перекладі.  

Художній текст створюється в певному ментальному контексті, його 

автор – носій відповідного менталітету, і якщо читач є носієм тієї ж 

ментальності, то виникає об'єктивна передумова для розуміння тексту читачем. 

Однак, ця умова не завжди виконується, а тому посередником між автором і 
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читачем, що не є носієм тієї ж ментальності, виступає перекладач, який мусить 

не просто точно переказати текст оригіналу, а відтворити засобами мови 

перекладу його національний колорит. Тому мета перекладу іншомовного 

художнього тексту полягає значною мірою у визначенні рис етнічної 

ментальності нації-носія мови оригіналу та відтворенні цих рис мовою 

перекладу.  

Один з найбільш авторитетних сучасних теоретиків перекладу в 

англомовному світі – Джордж Стейнер, у своїй, що стала науковим 

«бестселером», книзі «Після Вавилону» відстоює розуміння перекладу як 

герменевтического акту. Оскільки перекладацька діяльність, як і кожний 

процес, що пов'язаний з розумінням, передбачає логічне, аналітичне та 

оцінювальне осмислення тексту, вона неминуче включає в себе 

«домислювання», уточнення, а отже і певну переробку оригіналу. Перекладний 

текст, за словами Стейнера, потрапляє в «національне семантичне поле, яке вже 

надзвичайно рясно і тісно заповнене» (native semantic <...> already extant and 

crowded). Опиняючись в новому контексті, твір, з одного боку, зазнає 

серйозних змін, а з іншого боку, змушує перебудовуватися національну 

традицію [3]. Андре Лефевр взагалі пропонує вважати переклад – видом 

«переробки» (Rewriting) твору, подібним до його критичного і 

літературознавчого осмислення, який передбачає інтерпретацію. Такі 

«переробки» він називає найважливішим способом входження в літературу 

«чужого» (foreign) і зауважує, що вони активно сприяють розвитку 

національної традиції і є актом рецепції та інтерпретації [2]. Сюзен Басснетт – 

найбільший британський компаративіст і перекладач, переконана, що переклад 

повинен розглядатися саме як нова форма існування першоджерела («the source 

text»), а отже, і як найважливіший факт і фактор життя національної літератури, 

і як «основна формуюча сила в розвитку світової культури» (а major shaping 

force in the development of the world culture) [1]. Отже, переклад – є чи не 

найголовнішим аспектом рецепції та інтерпретації при входженні твору в 

іншомовне середовище. 

Традиційно найважливішим завданням перекладача-інтерпретатора є 

представити максимально адекватно текст-оригінал в чужому для нього 

лінгвокультурному середовищі. При чому, змістова точність – не єдина вимога 

для тексту-перекладу. Зберегти стилістичні та експресивні особливості 

першотвору є набагато важчим. При цьому межі перекладацької інтерпретації 

завжди мають бути обумовлені межами змісту першотвору. 

Отже, перекладач і текст ведуть діалог, який може бути певною мірою 

продуктивним, в якому може бути більше або менше «узгодженості», але в 

процесі якого народжується новий текст з новим змістом. А особливість цього 

нового тексту полягає в його ролі в міжкультурній комунікації: представляти 

оригінал в чужому для нього лінгвокультурному середовищі, ховаючись за його 

«маскою». І лише від творчої особистості перекладача залежить успішність 

такого міжкультурного діалогу. Дослідження взаємодії автора і перекладача 

через зіставлення перекладу з оригіналом на рівні тексту дозволяє більш 



245 
 

глибоко вникнути в діалектику взаємовідносин між ними, виявити їх 

національно-культурну специфіку, що є завжди на часі. 
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Стилевой аспект описания воображаемой и пережитой 

войны (Л. Андреев, А. Барбюс) 

 

Цель исследования заключается в том, чтобы сравнить роман Анри 

Барбюса «Огонь» и повесть Л. Андреева «Красный смех», найти общее и 

различное в изображении войны разными писателями с весьма различным 

жизненным опытом. Оба писателя принадлежат к одному поколению, занимают 

определенное положение во французском и, соответственно, в русском 

модернизме. Но описывают они разные войны, обстоятельства жизни обоих 

писателей весьма различны. 

В 1904 году, за девять дней, в состоянии сильного нервного напряжения, 

которое доходило до галлюцинаций, была написанная повесть «Красный смех» 

- остроэмоциональный отзыв на русско-японскую войну. Ее автор - русский 

драматург Леонид Андреев.   Большим событием литературной жизни Франции 

в начале третьего года первой мировой войны (3-го августа 1916 года) стала 

публикация романа «Огонь». Автором этой книги был Анри Барбюс, «старший 

солдат» 231-го полка действующей армии, уже известный на то время 

французский писатель. Тема обоих произведений – ужас и безумие войны. 

Задание заключается в том, чтобы рассмотреть особенности поэтики и 

объяснить многочисленные совпадения в произведениях, которые писались в 

разное время, писателями, которые не влияли друг на друга. Даже если 

допустить, что Барбюс мог прочитать повесть Андреева, которая была написана 

раньше, важно, что Барбюс писал свой роман под воздействием лично 

пережитого, а это безусловно перевесит любые литературные впечатления. 

В отличие от Барбюса, который воевал, видел и прочувствовал на себе все 

кошмары войны, Андреев не был на войне, не видел военных событий, в этом 

его не раз обвиняли. Но особенность его таланта в сильном воображении. Один 

из современников Андреева писал: «Автор умирает вместе с убитыми, с теми, 



246 
 

кто ранен и забыт, он скорбит и плачет, и когда из какого-то тела бежит кровь, 

он чувствует боль ран и страдает» [3, 3]. Несмотря на эту разницу, писатели 

ставили перед собой одну задачу: описывать не столько реальное историческое 

событие, сколько выражать свое субъективное отношение к нему. Им 

необходимо было выразить свои трагические переживания так, чтобы их 

услышали.  

Герои А. Барбюса на грани безумия, в полушаге от помешательства, а вот 

герои Л. Андреева сходят с ума на наших глазах. Писатели показывают войну 

как событие, которое не имеет здравого смысла. Персонажи Андреева сходят с 

ума на фронте от того, что становятся свидетелями ужасов, а в тылу от того, 

что думают о них, не могут избавиться от страшных воспоминаний. 

Барбюс и Андреев создают особенную атмосферу в своих произведениях, 

уделяя много внимания цвету. Палитра красок, которую писатели начала ХХ 

века позаимствовали из живописи и сделали эффективным приемом 

экспрессионистского изображения, помогает лучше создать визуальную 

картину происходящего: «От самой стены дома до карниза начиналось ровное 

огненно-красное небо, без туч, без звёзд, без солнца, и уходило за горизонт. А 

внизу под ним лежало такое же ровное тёмно-красное поле, и было покрыто 

оно трупами» [1, 72]. «Он играл на золотисто-рыжей земле, и даже играл в 

солдаты. …его пухлые щеки румянились, а теперь они ввалились, пожелтели и 

как будто покрылись рубцами…» [2, 133; 7, 161]. 

С помощью ярких контрастных красок писатели рисуют абсурдный мир, 

преисполненный противоречий, человек чувствует себя затерянным в этом 

кровавом хаосе, одиноким, обречённым на страдание, потерявшим гармонию 

не только внутри себя, но и с социумом вообще: «У некоторых лицо 

заплесневело, кожа словно заржавела, пожелтела, покрылась чёрными 

точками. У многих лицо совсем чёрное, смоляное; губы распухли: это 

раздутые, как пузыри, негритянские головы» [2, 141; 7, 172]. «Он лежал на 

спине, жёлтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися 

глазами, - лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. …через три дня 

его должны будут свалить в яму, к мертвецам, а он лежал, улыбался…» [1, 

29]. 

Цвета в этих произведениях выступают как средство выражения разных 

эмоций. Особенное значение приобрели красный, жёлтый и чёрный цвета. 

Красный цвет -это кровь, слёзы, любовь, огонь, боль; жёлтый - смерть, 

бренность, разлука; чёрный - траур, грязь, гнев и т. д.  

Красный «кровавый» [5] используется и в прямом значении (это цвет 

крови и огня), и в переносном (цвет гнева), но всегда несет негативную 

экспрессию, цвет предвещает беду, становится символом тревоги и ужаса, 

образом смерти.  

Значение красного цвета усиливается сквозным образом огня. Огонь - это 

символ восстания, он уничтожает, убивает всё враждебное и в то же время 

невинное. Огонь сам по себе и произведённый оружием: пулемётами, ракетами, 

взрывчаткой: «И вот уже весь холм сверкает ослепительными 
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звёздами;…взлетает красная звезда, за ней - зелёная, потом, гораздо 

медленней, целый сноп красных звёзд» [2, 187-188; 7, 239-240]. «Весёлой 

толпой, с музыкой и песнями, мы войдём в города и сёла, и где мы пройдем, 

там всё будет красно, так всё будет кружиться и плясать, как огонь. 

...весёлые ребята, полные огненного смеха, - мы попляшем на развалинах» 

[1, 43-44]. 

Особенную экспрессию вместе с красным приобретают чёрный и жёлтый 

цвета, они тесно переплетаются между собой. Писатели постоянно 

противопоставляют желтый и чёрный цвет, подчеркивая и нагнетая эмоции, 

призывают посмотреть на кошмар войны, подумать не только о смерти, но и о 

жизни без войны: «У одного лица цвета черного сапога, у другого - цвета 

желтого башмака. … у него лиловатые ногти, зеленовато-желтый рукав » 

[2, 182; 7, 232]. «Закат был жёлтый, холодный; над ним тяжело висели чёрные 

неподвижные тучи, и земля под ними была черна, и наши лица в этом зловещем 

свете были желты, как лица мертвецов» [1, 30-31]. 

Широко используются для нагнетания эмоций разные художественные 

средства: метафоры, гиперболы, символы, градация. Персонифицируются 

растения, например, деревья сравниваются с врагом, поскольку растут по ту 

сторону, там, где притаился неприятель. Они такие же страшные, чёрные, 

сильные и бравые: «…и на вершине холма видим силуэты черных адских 

деревьев, вросших страшными кореньями в невидимую землю склона, где 

притаился враг» [2, 191; 7, 244.] «И тут я увидел в его чёрных, больших, без 

зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия» [1, 54]. Все это 

приемы, которые приобрели известность в начале ХХ века благодаря 

творчеству экспрессионистов.  

Экспрессионизм в литературе и живописи возник не по необходимости 

развивать тонкий эстетический вкус. Это искусство грубых и ярких красок, 

которое предназначено для мощного влияния на читателя. Цель 

экспрессионизма - как можно сильнее взволновать, заставить думать о 

глобальных проблемах человечества. Это достигается путем прямолинейного и 

даже грубого вторжения во внутренний мир реципиента. Но при этом 

экспрессионизм не перестает быть искусством, ведь он, как никакой другой 

стиль, способен полнее всего воссоздать субъективное авторское «я». Говоря 

словами А. Черненко, «...не красота, а экспрессия, - сила духового выражения, 

стала характеристическим свойством эстетики экспрессионизма» [6, 16]. 

«Для экспрессионизма невозможен спокойный взгляд со стороны: автор и 

образ живут одним эмоциональным порывом» [3, 7]. Писатели почти 

насильственно затягивают читателя в круг личных тревог, вынуждают его 

чувствовать то, что чувствуют сами. Таким образом читатель не просто 

сочувствует героям, он становится на их место, думает, чувствует и 

воспринимает войну так, как это необходимо писателю: «Пули царапали землю 

прямыми бороздами, … пронзали оцепенелые, припавшие к земле тела, ломали 

руки, ноги, впивались в бледные, изнурённые лица, … и под этим шквалом ряды 

трупов кое-где чуть шевелилась» [2, 197; 7, 253]. «…скоро вся яма до краёв 
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превращалась в копошащуюся груду окровавленных живых и мёртвых тел. 

Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, 

хватая всё, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад…» 

[1, 28]. 

«Экспрессиониста определяет наиболее архаичный мир, мир земли, 

истоков, первобытной стихийной энергии влечений ». «Экспрессионист - 

человек с трагическим мироощущением, ведь мир эмоций предопределяется 

внешними раздражителями». «Конфликт человек / общество возникает на почве 

психологии Экспрессиониста. Он остро чувствует давление общества». 

«Экспрессионисты-художники свою высшую миссию видят в том, чтобы 

вопить об опасности, которой никто не видит» [4, 96-99]. Именно эти 

экспрессионистские проблемы остро чувствуются в рассматриваемых 

произведениях, всеобъемлющий ужас, ощущение падения в бездну 

человечества, приближение катастрофы, апокалипсиса, человеческого 

одиночества в жестоком мире. 

Доминантными художественными средствами изображения войны в этих 

произведениях стал образ огня у А. Барбюса и образ красного смеха у 

Л. Андреева. Именно они несут основной смысл и понимание того, что 

происходит. Красный смех - символ безумия войны, символ планеты, которая 

сходит с ума. Огонь - символ самой войны, кровопролития, страданий, 

уничтожения всего живого и самоуничтожения. К тому же, огонь и красный 

смех имеют одинаковую красную окраску. Это указывает на то, что писатели 

использовали близкие по значению образы для того, чтобы выполнить одну и 

ту же задачу, призвать человечество прекратить кровопролитие. 

   Таким образом, особенностью поэтики экспрессионизма в романе 

А. Барбюса «Огонь» и повести Л.  Андреева «Красный смех» можно назвать 

использование одной палитры цветов: соединение красного, чёрного и жёлтого. 

Эти цвета имеют особенную психологическую значимость, наделены 

символическим значением и способностью влиять на читателя. Обоим 

произведениям свойственна обострённая эмоциональность, которая выражается 

в повышенной тревожности, страхе, безысходности, нервозности, боли и 

страдании. Фрагментарность композиции, использование близких за значением 

образов: огня и красного смеха; искажение реалий; использование гротеска, 

гипербол, метафор, которые создают интонацию крика – все это объединяет 

произведения, делает их ярким образцом экспрессионистского стиля.  
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Метанараційні компоненти як ілюзія художності в 

автентистичих текстах 

Метанараційні компоненти (розповідь, заснована на іншій розповіді), 

якими почасти переповнені епістолярні масиви письменників, слугують, на 

наше переконання, своєрідною «ілюзією художності». Адже письменники часто 

послуговуються епістолярною формою як літературним жанром. Подекуди, 

створюючи текст листа та інформуючи адресанта про події з життя, автор 

цілковито й повністю занурюється у світ літературного твору, лист у такому 

випадку буває нібито художнім його (твору) продовженням. Літературне 

бачення (нереальне) накладається на події реальні. У такий спосіб автор 

намагається акцентувати увагу адресанта, тобто посилюється читацька 

залежність між автором і реципієнтом та підвищується пізнавальна парадигма.  

«Створюючи текст листа, автор (відповідно й адресат) свідомо «грають» 

із різними перспективами – перспективою акту писання та читання. При цьому 

жонглюють різними оповідними техніками, кодуючи інформацію. Часто 

основний месидж листа слід шукати між рядків писаного авторами тексту – 

саме в цій особливій системі координат можна віднайти та виявити зв’язок 

одного повідомлення з іншим, підібрати правильний код для пояснення 

інтертекстуальної концепції епістолярію» [2, с. 251]. 

В автентистичих текстах знаходимо безліч загадок, відповіді на які 

можуть дати навіть часто вживані назви творів, котрі виконують роль 

хронологічних маркерів. Часто письменники послідовно вводять назви своїх 

творів, тим самим імпліцитно створюють хронологічну таблицю творчості та 

відсилають до тих періодів життя, коли тільки народжувалися ідеї майбутніх 

текстів. Такі листи створюють ситуацію текст-у-тексті.   

Ситуація, коли автор виходить за межі референційної сутності листа 

(інтерпретації, інтертекстуальні компоненти, використання міні-жанрів), слугує 

підкресленню його (автора) автентичного образу. Таке накладання листовними 

комунікантами реальних та літературних подій є для прогнозованих читачів 

свідченням майстерності їхніх авторів. Окрім того, «автотематичні відступи» в 
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листах «викладають творче кредо митця, тлумачать власні творчі засади, 

розкривають процес свого виникнення, розгортають рефлексії щодо цілей і 

способів писання, мистецьких засобів і методів власної композиції» [1, с. 251]. 

Ульріх Броіх та Манфред Пфістер у своїй монографії виділяють якісні та 

кількісні критерії для підсилення (інтенсивності) інтертекстуальних посилань. 

Згідно з цією теорією, існує шість якісних критеріїв: референційність, 

комунікативність, структурованість, селекційність, авторефлексійність та 

діалогічність [3]. Листовна комунікація, на думку Пфістера, має високий 

ступінь структурованості, однак за критеріями референційності та 

комунікативності інтертекстуальність виражена слабше. Манфред Пфістер 

акцентує увагу на тому, що, розглядаючи категорію інтертекстуальності в 

епістолярії, потрібно детальніше зосередитися на критерії авторефлексійності. 

Це явище він трактує як створення авторами листів власної інтертекстуальності 

в тексті та ґрунтується на спільній рисі інтертексту і листа – їхній протеїчності.  

Листовні повідомлення завдяки широкій інтерпретаційній палітрі 

створюють особливий погляд на автентистичну літературу (non fiction). 

Інтертекстуальні зв’язки виявляються в листах завдяки відкритості цього 

жанру. Листи теоретично долають два види простору: реального, в якому 

перебуває автор, та умовного-зображувального, що виконує ряд мистецьких 

завдань. «Накладання» цих явищ у кореспонденції створюють ефект тексту, 

який мерехтить міжтекстуальними сигналами: документальну листовну 

дійсність ми сприймаємо крізь призму творів мистецтва, тобто як літературну. І 

таке поєднання тільки позитивно впливає на продуктивність епістолярного 

діалогу.  

Завдяки інтертекстуальній інтерпретанті формується об’ємний образ 

митця в епістолярному діалозі. Вона є тією рушійною силою, що допомагає 

краще роздивитися авторський образ та стиль в інтертекстуальних листовних 

перегонах з іншими адресатами. Для кращого «викриття» та розуміння 

респондентів один з одним обов’язково потрібно використовувати знання, 

інтелектуальний та літературний досвід.  

Досліджуючи структуру епістолярних текстів, ми говоримо про 

інтертекстуальність як спосіб самовираження та реалізації митця поза межами 

художніх творів. Використовуючи широке поле «анонімних формул» (Р. Барт), 

адресат та адресант розширюють інтелектуальну, експресивно-психологічну та 

ідеологічну площину своїх текстів. Використання «чужого тексту» є 

свідченням відкритості до сприйняття іншого культурного кола (діалогу 

культур) та підтвердженням необхідності міжкультурних впливів. Роль 

епістолярних текстів у цьому процесі важко переоцінити.  
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Порівняння як засіб художньої образності  

у творчості Анджея Стасюка 
 

Анджей Стасюк, сучасний польський письменник, відомий українському 

читачеві насамперед такими творами, як «Галицькі оповідання» та роман 

«Схід», які перекладені українською мовою. Літературознавців і лінгвістів його 

проза приваблює насамперед вишуканістю та глибоким інтелектуалізмом 

змісту й величезною кількістю лексико-фразеологічних, фонетичних, 

синтаксичних, стилістичних засобів, що дозволяють  реалізувати цей зміст в 

авторському тексті. Одним із таких яскравих тропів – репрезентантів 

авторського стилю є порівняння.  

Порівняння – один з основних стилістичних прийомів, які сприяють 

увиразненню художнього тексту. Попри різноманітне формально-граматичне та 

семантичне вираження, цей художній засіб в будь-якому випадку є авторським 

відображенням дійсності. Незалежно від того, чи сприяє порівняння створенню 

яскравішого образу персонажа, чи підкреслює ту чи іншу думку і т. п., воно 

передусім — не тільки основний засіб розкриття сутності явища, а й засіб 

репрезентації ставлення до нього автора твору. “Порівняння має модальність, 

воно не є нейтральним: у ньому передається авторське ставлення до того, що 

зображається. Водночас асоціації, які виникають при сприйнятті порівнянь, 

говорять значно більше, ніж простий, логічно розчленований опис” [1, с. 60].  

Вибір порівняння завжди пов’язаний з характером авторської оцінки того, 

що зображено. Як мовно-художній засіб воно ґрунтується на зіставленні 

понять, паралелізмі уявлень та асоціативних зв’язках. Стилістична роль 

порівнянь полягає у виділенні якоїсь особливості предмета чи явища, яка 

виступає дуже яскраво в того предмета, з яким порівнюється дане явище 

(О. Пономарів). Основне завдання порівнянь – емоційна та експресивна оцінка 

зображуваного.  

Анджей Стасюк не є оригінальним письменником в тому, що більшість 

порівняльних конструкцій антропоморфні. В центрі людина – герой твору, а в 

основі порівняння – зовнішні або внутрішні характеристики. Що стосується 

внутрішнього світу персонажа, то темою для порівняння стає поведінка, 

почуття, відчуття, ставлення до інших персонажів, але більшою мірою – 
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ставлення до світу.  Здебільшого такі порівняльні сполуки мають мінорну 

тональність, позначені відтінком суму, розчарування, інколи болю, наприклад: 

Іноді ми намагаємося віддалитися, намагаємося відірватися, втекти, але це 

завжди лиш пружна спіраль, тому повертаємося, немов ярмарковий м’ячик 

на гумці [2, с. 14], Ми жили, як монахи, і так було добре [2, с. 17], Снують 

(люди) у цьому звабливому сяйві, як сонні риби, і я з ними, очманілий, 

самотній і сумний. Дитя дефіциту і регламентованості [2, с. 15], Я в конверті, ти 

в пальтечку з хутряним комірчиком, а на голові хустка. На схід. Аби я, немов 

Антей, міг торкнутися тих земель [2, с. 19], Може, я був сліпий, як кошеня, і 

коли вперше розплющив очі, то там плив Буг [2, с. 19], На світанку у Бішкеку я 

відчув, як кольнуло в серці, наче туди впала крихта, крапля безсмертя [2, 

с. 31]. 

Цікавим з погляду змісту є приклад порівняння-самохарактеристики, в 

основі якого фразеологізм, наприклад: Бо ми є невільниками, і, щоби 

звільнитися, перегриземо власну кістку, як впійманий лис [2, с. 15]. 

Близьким до цього є порівняння типу: Знаєш, тут усі страждають від неволі. Їм 

здається, що вони ув’язнені у своєму призначенні. Шарпаються, як звірина у 

капкані [2, с. 15], і як градація далі: Приходили, як упирі [2, с. 9]. 

Проте  через порівняння А. Стасюк передає і позитивне ставлення до 

героїв, до того, що описує, використовуючи як ключові слова лексеми 

релігійної тематики, наприклад: Вони зовсім не змінилися. Тільки тепер були 

кольоровими, а тоді чорно-білими. Тоді у незграбних піджаках і в кашкетах, а 

тепер — неначе ангели постсучасної іконосфери [2, с. 6]. 

Надзвичайно цікавими з погляду змісту є порівняння, що їх автор 

створює для опису зовнішності.  Вони граматично складні, утворені 

нанизуванням простих порівняльних конструкцій. В таких сполуках особливо 

чітко відчувається ставлення автора до своїх героїв, зокрема: Лише у 

напівтінях, у закамарках, на лавках сидять пацани. З пивом, з колою, з чіпсами. 

Мов зграйки пташок, щоби разом, як горобчики у строкатих трикотажах, у 

бейсболках, у білих кросівках, які в цій темноті здаються крейдяними. Королі 

підкарпатсько-люблінської ночі [2, с. 17], Одягнені вони були дивно. Особливо 

хлопці. Строкато і сумбурно. На тлі своїх країв вони виглядали, мов 

екзотичні птахи [2, с. 6], Виносила той мішок (з хлібом) за поріг, 

згорбившись, немов несла картоплю [2, с. 2]. 

Дії, зокрема рух людини, теж стали основою для порівнянь. Ось, 

наприклад, як А.Стасюк побачив робітників і солдатів: Я дивився в бік минулих 

днів. Уявляв собі солдатів на світанку, в ранковому тумані, немов озброєних 

духів [2, с. 27], Робітники йшли лавою до автозаводу на зміну [2, с. 38]. 

Основою порівнянь виступають не тільки люди, але й тварини, рослини, а 

також реалії навколишньої дійсності, явища природи, конкретні й абстрактні 

назви: Злітна смуга блищала, як мертва риба [2, с. 4], Дно долини було 

розлогим і рівним, а дорога прямою, як стріла [2, с. 7], Місто відразу 

закінчується, справа тече ріка, і навіть тоді, коли вона віддаляється від шосе, 

відчувається, що вона там є, у цій болотяній прадолині, з тисячолітнім 



253 
 

намулом, очеретами, великими, як баобаби, тополями [2, с. 15], Обрій 

далекий, ясний і холодний, як світло дисплея [2, с. 15], Небо на заході 

пломеніло, мов золоте дзеркало [2, с. 6]. 

Цікаві порівняння вибудовує автор із ключовими лексемами, що містять 

сему «час», наприклад: На час, який стоїть, як імла [2, с. 15], Тому вони — 

якби лиш була можливість — перейшли б до тих місць, де дні пливуть, як 

миготливий потік, що несе на своєму хребті всі ці дива, від яких кривавлять 

очі [2, с. 15]. 

Окрему групу порівняльних сполук становлять конструкції, в основі 

порівняння яких – назва міста, наприклад:  І розтрощив би на їхніх очах 

Ченстохову, як Єрихон, як ятки єрусалимських голубарів [2, с. 20], Але 

повертали праворуч, і Люблін залишався десь удалині, немов лагідний 

охоронець цих місць [2, с. 21]. 

На основі аналізу фактичного матеріалу виділяємо конструкції, в яких 

художні образи вибудовуються на порівнянні конкретних і абстрактних понять, 

як-от: До кишені клала хустинку, складену вчетверо або увосьмеро. Вона була 

гладкою і твердою від залізка. Мов тонка дощечка [2, с. 17],  На хорах 

облущується орган, наче покинута дитяча іграшка [2, с. 19], Китайський 

капіталізм і китайська перевага палають, мов паперовий тигр [2, с. 38]. 

Характерною особливістю творчої манери письменника є, так би мовити, 

передісторія художнього образу. Спочатку вимальовується тло, а потім 

з’являється сам художній засіб (порівняння). Таким чином він більше 

увиразнюється, стає глибшим, змістовнішим, наприклад: Сонце вставало з-над 

темного боку. Піднімалося вище і світило на цю безлюдну країну. На могили і 

придорожні хрести. На підмурки домів, складених із пласких каменів на 

глиняному розчині. На кістяки церковних бань. На рештки. Немов ландшафт 

якогось дня просто струсив із себе все це з абсолютною, монументальною 

байдужістю природи [2, с. 3]. 

Отже, як бачимо, одним із виявів особливостей індивідуального стилю 

Анджея Стасюка є порівняльні конструкції, більшість з яких мають 

антропоморфні ознаки. В центрі порівняння – людина, її внутрішній світ, 

поведінка, а також портретна характеристика.  
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Співвідношення вербальних і невербальних компонентів 

комунікації у сучасному дискурсі  
 

Постановка проблеми. Сьогодні не викликає сумніву теза про те, що 

спілкування слід трактувати як єдність вербального і невербального, тому що 

мовлення не є вільним від семантики жестів, міміки, поглядів, поз, інтонації 

тощо. Дослідження взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації 

сприяє всебічному розкриттю прагматичного характеру мовлення. Вивчення 

невербальних компонентів комунікації входить у коло пріоритетів лінгвістики, 

про що свідчить поява доволі великої кількості дослідницьких робіт, автори 

яких центральним об’єктом дослідження обирають безпосередньо невербальні 

компоненти комунікації, зокрема це праці Ф. С. Бацевича [1], Л. В. Солощук 

[3], Н. І. Формановської [4] та ін. 

Актуальність дослідження невербальних компонентів комунікації у 

сукупності з вербальними компонентами викликана загальною спрямованістю 

сучасних лінгвістичних розвідок на вивчення функціонування мовних одиниць 

у їх взаємодії з різними кодовими системами з метою адекватної та ефективної 

передачі інформації, сприймання, оцінювання та порозуміння комунікативних 

партнерів. З огляду на невід’ємність жестово-рухового та голосового супроводу 

мовлення, актуальності набуває дослідження форм та функцій невербальних 

комунікативних компонентів і закономірностей їхньої взаємодії з вербальними 

компонентами в сучасному комунікативному просторі. 

Метою дослідження є аналіз природи й характеру вербальних 

компонентів комунікації, їхньої взаємодії та співвідношення з невербальними 

компонентами у сучасному англомовному дискурсі. 

Результати дослідження. Під невербальними засобами комунікації 

Ф. С. Бацевич розуміє елементи комунікативного коду, які мають немовну (але 

знакову) природу й разом із засобами мовного коду слугують для створення, 

передавання і сприйняття повідомлень. Лінгвіст пропонує до невербальних 

компонентів мови відносити: «акустичну, оптичну, тактильно-кінестезичну 

(пов’язану з тілесними відчуттями), ольфакторну (пов’язану із запахами) і 

темпоральну (пов’язану із часом) інформації у спілкуванні» [1, с. 59]. 

Вербальна (лат. verbalis, від verbum – «слово») комунікація (лат. 

сommunicatio – «зв’язок», «повідомлення») – процес взаємообміну інформацією 

за допомогою мови (усної, писемної, внутрішньої), який відбувається за своїми 

внутрішніми законами, вимагає активної розумової діяльності та ґрунтується на 

певній системі усталених норм. До вербальних компонентів відносять «засоби 

мовного коду, тобто слова, словосполучення, речення (повідомлення), тексти, 

за допомогою яких передається інформація».  

Вербальні компоненти – найважливіші складові комунікативного акту, 

оскільки саме вони в нормальному (неспеціалізованому) міжособистісному 
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спілкуванні виступають основними носіями значень (смислів) повідомлень 

[1, с. 57]. Проте спілкування – це не лише вербальний процес. Крім 

використання мовних знань, він передбачає ще й урахування умов та культури 

спілкування, фонових знань, правил етикету та невербальних форм вираження 

інформації. 

На відміну від вербального, функціонування невербального знака 

більшою мірою залежить від обох мовців і набуває значення в процесі їхньої 

дискурсивної взаємодії. Дискурс є діалогічним за своєю природою, і вважаємо 

за необхідне підкреслити цю характерну рису дискурсу, відзначаючи, що 

дискурс трактуємо як безпосередній контакт мовців за наявності можливості 

сприйняття кожним з них як вербальних, так і невербальних складових 

мовлення, з урахуванням усіх дискурсивних параметрів спілкування. 

Невербальні компоненти комунікації, з одного боку, сприяють 

прискоренню та полегшенню ведення комунікативного процесу, що є важливим 

чинником в епоху підвищеної комунікативно-інформативної насиченості 

життєдіяльності індивідів, а з іншого боку, вимагають додаткових знань та 

зусиль комунікантів для їх декодування внаслідок своєї двоїстості природи. 

Подолання труднощів такого типу можливе за умови врахування принципів 

взаємозв’язку та взаємодії вербальних і невербальних складових 

комунікативного процесу [3, с. 18]. 

Кінесичні, проксемічні та просодичні комунікативні компоненти, входячи 

до структури діалогічного дискурсу, взаємодіють із вербальними компонентами 

на двох рівнях: на макрорівні і на мікрорівні. Макровзаємодія вербального і 

невербального компонентів комунікації відбувається в процесі автономного 

функціонування невербальних компонентів комунікації як діалогічних реплік, 

тобто невербальні компоненти комунікації мають завершене смислове значення 

без залучення до їхньої структури вербальних компонентів. Таким чином, 

мовленнєвий акт у репліці перетворюється на парамовленнєвий, здатний 

виконувати всі функції, зазвичай притаманні мовленнєвому акту, самостійно. 

Отже, репліка повністю формується з невербальних компонентів і взаємодіє з 

іншими репліками, репрезентованими як вербально, так і невербально. 

Взаємодія вербального і невербального компонентів комунікації у межах 

однієї репліки впорядковується за такими принципами: принципом координації, 

принципом субординації, принципом ідентифікації та принципом контрадикції, 

які виділено залежно від особливостей організації інформативного поля 

висловлення, його структурно-семантичної побудови та прагматичної 

настанови. 

Кожен із досліджуваних невербальних компонентів комунікації має 

певний дискурсотвірний потенціал, який по-різному виявляється в їхній 

комбінаториці з вербальними компонентами в різних типах діалогічного 

дискурсу, а саме в художньому. 

Для вербалізації невербальних компонентів комунікації в англомовному 

художньому дискурсі вживаються їх сталі номінації, що закріпились у мові і 

знайшли відображення в лексикографічних джерелах, та індивідуально-
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авторські утворення, які є неоднослівними позначеннями – вільними 

словосполученнями, що містять індивідну константу та індивідну змінну (або 

декілька індивідних змінних), які заповнюються лексико-семантичним змістом 

згідно з комунікативною настановою мовця. У вербалізації невербальних 

компонентів комунікації використовуються стилістичні засоби, які базуються 

на концептуалізованій системі уявлень повсякденної життєдіяльності мовця, 

апелюють до концептуалізованого знання про навколишній світ і викликають 

відповідні асоціації, які є найбільш виразними та ефективними для сприйняття 

комунікативної значущості невербально-вербальної комунікації. Для 

відтворення невербальних компонентів комунікації переважно вживаються 

метафори, метафорічні епітети, порівняння. 

Висновки. Під вербальною комунікацією розуміється мовне спілкування, 

що виражається в обміні думками, інформацією, емоційними переживаннями 

співрозмовників. До невербальних засобів комунікації відносимо набір 

компонентів немовного характеру, які створюються в результаті фізичної 

(жестово-рухової та голосової) діяльності мовця під час комунікації та 

використовуються поряд із вербальними засобами комунікації через набуття 

ними комунікативно значущого функціонально-динамічного характеру в 

процесі спілкування (кінесичні комунікативні компоненти, проксемічні 

комунікативні компоненти, просодичні комунікативні компоненти).  

Дискурсивні властивості невербальних компонентів комунікації 

сприяють творенню цілісності дискурсу, його розвитку на різних етапах 

формування. У художньому дискурсі провідне місце посідають мімічні 

невербальні компоненти, а саме усмішки, погляди, вираз обличчя в цілому, у 

той час як жести, просодичні та проксемічні комунікативні компоненти 

використовуються не так часто. 

Перспективи досліджень невербальних компонентів комунікації 

зумовлені їхнім поліфункціональним характером. Встановлення особливостей 

взаємодії комунікативних компонентів різнорідної знакової природи 

(утворених вербально та невербально) на основі їхніх структурно-семантичних 

та прагматичних властивостей і комунікативних функцій відкриває можливість 

досліджувати різнорідні знаки як єдине ціле у межах мовознавчих розвідок.  
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Гіперонім BIRD (птах) в орнітофразеології англійської мови 

 

Постановка проблеми. Фразеологічні одиниці відображають у своїй 

семантиці тривалий процес розвитку культури народу, а вивчення такого 

цінного лінгвокультурологічного матеріалу дозволяє виявити якісні 

характеристики взаємозв’язку культури і мови. Птахи – одні з найулюбленіших 

тваринних символів багатьох народів, зокрема й англомовних країн. 

Орнітоніми в англійських фразеологічних одиницях являють собою важливий 

фрагмент англійської картини світу, який потребує глибшого аналізу та 

докладнішої інтерпретації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фразеологічні одиниці з 

орнітонімічним компонентом формують досить об’ємну за обсягом групу 

лексичних одиниць, але, незважаючи на велику кількість праць, присвячених 

вивченню фразеологізмів із зоосемічним компонентом (Б. Ажнюк, 

В. Гордлевський, І. Покровська, Н. Тимощук, Н. Ставчук та ін), вони ще не 

досліджені повною мірою, а тому й потребують ґрунтовнішого розгляду. 

Мета розвідки – представити результати семантичного аналізу 

фразеологічних одиниць англійської мови із гіперонімом bird (птах). 

Виклад основного матеріалу. У праці проаналізовані фраземи із 

орнітокомпонентом-гіперонімом bird (птах). Традиційно у Великобританії 

слово птах вживалося для позначення молодих пернатих істот, інколи дітей, 

переважно осіб жіночої статі (слово bird виникло із староанглійського bride — 

'наречена'). Тому, впродовж декількох століть bird як поетичний термін 

позначав 'жінку' або 'леді'. У сучасній Англії, гіперонім птах набув 

фамільярного значення, часто зневажливої конотації, особливо в прив’язці до 

молодої жінки.  

Британці також використовували слово bird для позначення 'в’язниці' або 

'тюремного ув’знення'. У такому разі bird – скорочення від birdlime (див. далі), 

що означає 'час', тобто термін позбавлення волі.  

У складі фразеологічних одиниць слово bird має й багато інших значень: 

 birdbrain (дослівно 'пташині мізки') говорять 'про недалеку, легковажну 

особу'. He is just a birdbrain — he cann’t get anything right [3, c. 34]. Птахи діють 

бездумно, без будь-якого плану дій. Тому, з початку 1600 до 1900-х років, 

прикметник birdwitted описував людину, яка була вітряна, неуважна. Згідно 

іншої версії, птахи мають невеликий мозок тому, з ХІХ століття дана ідіома 

позначала 'дурного чоловіка' (з маленьким мозком); 

 bird dog — 'мисливський пес, натренований полювати птахів'; серед 

людей — 'той, хто шукає' (наприклад, агент, розвідник, чи детектив). Marlowe 

knew somebody was bird-dogging him, but he was too smart to show it [4.]; 

 a bird in the hand is worth two in the bush (дослівно 'птах у руці вартує 

двох у кущі') — укр. краще синиця в жмені, ніж журавель у небі. „We have a 
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proverb,” said Shelton: „A bird in the hand is worth two in the bush.“ 

(J. Galsworthy) [1, с. 135]. В багатьох народів побутує думка, що краще радіти 

тому, що є, аніж мріяти про недосяжне. В англійській мові найбільш 

поширеним способом вираження цієї ідеї є вище наведена приказка. Точне 

походження цього виразу, як і більшості прислів’їв, бере початок з далекого 

минулого. Дехто вважає джерелом приказки біблійний вислів: „жива собака 

краще мертвого лева“. Інші дослідники вважають, що висловлювання походить 

від середньовічного соколиного полювання, де птах в руці (сокіл) більше 

вартував, ніж птахи де-інде (здобич сокола); 

 birdlime — дослівно 'пташиний клей'. Пташиний клей — липка 

речовини, яка наноситься на гілля дерев, з метою вполювання птаха. Образно 

кажучи, 'все, що полонить' — birdlime; 

 bird of ill omen — 'людина, що приносить нещастя чи повідомляє про 

нього'. Деякі птахи — зокрема сови, ворони — вже давно розглядаються в 

якості предвісників нещастя у фольклорі. Suddenly, behind Professor Usher, I saw 

the bird of ill omen, standind without his white coat, in an ill-fitting street suit, his 

long neck drooping, his orbits hollow — Smith (A. Cronin) [1, с. 135] Такий образ 

згодом перенісся на людину; 

 bird of passage — 'перелітний птах'. He has arrived from abroad, yet 

another bird of passage, „in the hope of getting a job building our railway 

bridge“(J.J. Dostoevsky) [2]. Перелітним птахом часто називають людину, яка 

веде мандрівне життя; 

 bird’s eye perspective, bird’s eye view — 'вид з висоти пташиного 

польоту' (загальна перспектива, загальний погляд, опис; резюме). Visitors can 

enjoy a bird’s eye view of the area from the castle turrets [5, c. 138]; 

 bird’s nest — 'пташине гніздо' (оглядове місце у верхній частині щогли 

на кораблі, де птахи часто зводили гнізда) [6]; 

 birds of feather (birds of feather flock together) — укр. рибак рибака 

пізнає здалека. Вираз стосується людей, що мають схожі інтереси, думки або 

походження, подібно до птахів одного виду, які, як правило, літають разом. 

„It’s enough,” the vagrant said; “that they feel I am not a bird of their feather”(J. 

Galsworthy) [1, с. 136]; 

 an early bird (an early bird catches the worm) — 'рання пташка'. Коли 

птахи починають ворушитися і співати — ознака ранку. Таким чином, людина, 

яка встає чи прибуває раніше за інших є ранньою пташкою: ймовірно має кращі 

шанси на успіх. Special ‘early bird’ promotion between 8.30 am and 10 am with 

extra discounts (From Newspaper) [2]; 

 eat like a bird — 'їсти трошки, мов пташка'. Птахи, будучи зазвичай 

невеликого розміру, їдять небагато [6]; 

 for the birds — 'для птахів'. Залишки харчів часто викидають на вулицю 

для птахів, оскільки вони вже непотрібні. Тому даний вислів позначає 

'несприйняття чогось серйозно'. Gambling, games of chance — that sort of thing is 

strictly for the birds [3, c. 35]; 
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 kill two birds with one stone (дослівно 'вбити двох пташок одним 

каменем') — укр. вбити двох зайців одним пострілом ('досягнення двох цілей 

одним зусиллям'). Swinton was going to kill two birds with one stone (J. Lindsay) 

[1, с. 577 ]; 

 a little bird told me — укр. сорока на хвості принесла. У стародавньому 

світі, птахи були у великій пошані за свої політ та зір; греки та римляни 

вважали їх віщунами. Цей вираз вживається тоді, коли людина хоче зберегти в 

таємниці джерело інформації. He has so wanted to have a son himself. A little bird 

has always told me that (J. Galsworthy) [1, с. 615 ]; 

 a rare bird (black swan) — 'рідкісний птах' (укр. біла ворона). Раніше 

чорний лебідь був зовсім невідомий — різновид згодом було виявлено в 

Австралії. Сьогодні ж будь-які незвичайні люди або речі, птахи як і колись 

часто називають латинським виразом Avis Rara — 'рідкісний птах' [6]. 

В основі орнітофразеології англомовного середовища лежать наочні 

образи та відповідні багатогранні характеристики. Спостерігаємо явище, коли 

відповідні ознаки пташки стосовно людини, майже завжди набувають певного 

оцінного змісту. Таким чином людина наділяється різноманітними якостями: 

етичними, соціальними, психічними тощо, а також поведінковими 

характеристиками. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, національні 

інтелектуально-оцінні концепти реалізуються в мовній системі у вигляді певних 

образів, еталонних стереотипів та символів, які функціонують, як правило, у 

складі фразеологічних одиниць. Не підлягає сумніву, фразеологічний рівень 

мовної системи виступає провідною субстанцією у вираженні національно-

культурної специфіки ментальності й характеру етносу, а царство тварин, 

зокрема птахів, як фрагмент реального світу, який дано етносу в емпіричному 

досвіді, виступає могутнім ініціюючим фактором створення вторинної образної 

картини світу, що виступає цікавим та перспективним аспектом дослідження на 

теренах мовознавчих наук. 
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Теорія ввічливості в англомовному політичному дискурсі 

 
Починаючи з 80-х років ХХ століття, дослідження етикетних 

мовленнєвих категорій ввічливості зазнає динамічних змін. Спостерігається 

тенденція зростання наукового інтересу до зазначеного лінгвістичного 

феномену з боку багатьох гуманітарних напрямків: психології, етнопсихології, 

психолінгвістики, соціолінгвістики, прикладної лінгвістики, теорії комунікації, 

прагматики. Соціологічний та філософський аспекти категорії ввічливості 

широко представлені в дослідженнях Е. Гоффмана, В. Соковніна, Н. Еліаса [1, 

c. 104].  

Ввічливість є формою вербальної та невербальної поведінки, що має на 

меті уникнення конфліктних ситуацій та зорієнтованість мовленнєвих дій 

комунікантів на формування гармонійних міжособистісних стосунків [5, c. 114]. 

Важливого значення набувають дослідження ввічливості в сфері 

міжкультурної комунікації, де категорія лінгвістичної ввічливості виступає 

основним регулятором поведінки співрозмовників. Однією з основоположних 

праць у цій галузі є монографія П. Браун і С. Левінсона [2], у якій вони 

виокремлюють позитивну ввічливість, спрямовану на зближення комунікантів, 

та негативну, яка сприяє зменшенню комунікативного тиску на адресата і 

засвідчує повагу адресантом особистого простору адресата в процесі 

комунікації [2, c. 61]. 

Основне поняття лінгвістичної теорії ввічливості – це поняття «обличчя», 

що розглядається як своєрідний соціальний імідж, у збереженні якого 

зацікавлений кожен член суспільства [2,с.62]. Відповідно до того, як мовець 

оцінює ризик «втрати обличчя», він вирішує, які дії будуть доцільними в його 

комунікативній ролі та обирає між вчиненням «загрозливого акту» (face-

threatening act) експліцитно (on-record) чи імпліцитно (off-record) та уникненням 

такого акту [2, с. 22]. 

Однак, основою шанобливої поведінки (heart of respective behaviour) 

П. Браун і С. Левінсон називають саме негативну ввічливість [2, c. 63]. Вона 

являє собою набір стратегій, спрямованих на демонстрацію визнання 

незалежності співрозмовника, його особистісної автономії, переконання його у 

відсутності намірів зі сторони одного з мовців.  Негативна ввічливість 

реалізується в таких стратегіях: 1) стратегія незгоди; 2) стратегія заперечення; 

3) стратегія докору; 4) стратегія звинувачення; 5) стратегія негативної оцінки; 

6) стратегія використання імпліцитних мовленнєвих актів; 7) стратегія погрози; 

8) стратегія визнання своєї провини; 9) стратегія спонукання до виконання дії 

[2, c. 131]. 

Позитивна ввічливість ґрунтується на восьми основних стратегіях: 1) 

стратегія приділення уваги адресату; 2) стратегія перебільшення, схвалення, 

симпатії, дружнього ставлення до адресата; 3) стратегія підкреслення власного 
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зацікавлення думками адресата; 4) стратегія прагнення згоди; 5) стратегія 

турботи про потреби адресата; 6) стратегія пропонувань і обіцянок; 7) стратегія 

утвердження оптимізму у стосунках; 8) стратегія задоволення потреб адресата 

[2, с. 102].  

Особливо важливим є дослідження теорії ввічливості у контексті 

сучасного політичного дискурсу, адже саме комунікація на міжнародному рівні  

визначає відносини між людьми та країнами, а також нерідко вирішення 

соціально-політичних проблем залежить саме від правильної інтерпретації 

висловлювання. 

Розглянемо реалізацію стратегій ввічливості у мовленні політиків на 

прикладі фрагментів промови Президента Сполучених Штатів Дональда 

Трампа на Генеральній Асамблеї Об’єднаних Націй 19 вересня 2017 року. 

The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend 

itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket 

Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is 

ready, willing, and able, but hopefully this will not be necessary. That’s what the 

United Nations is all about. That’s what the United Nations is for [4]. 

У цьому прикладі Трамп ставить під загрозу позитивний імідж Північної 

Кореї, використовуючи стратегію незгоди та звинувачення. Ми можемо бачити, 

що політик наголошує на силі США, проявляючи невдоволення. Президент 

Сполучених Штатів є особливим оратором з точки зору теорії ввічливості. Він 

часто використовує елементи позитивної та негативної ввічливості одночасно. 

Наприклад, на Конференції консервативних політичних дій  (СРАС) 22 лютого 

2018 року він сказав: 

By the way, you don’t mind if I go off script a little bit? It is sort of boring. It is 

a little boring. Beautiful speech, everything is wonderful. But a little boring. We have 

to, you know — but we gave them their dignity back. And that’s why our country is 

doing record business. We’re doing record business. We’re doing business and you 

have to look at the fundamentals [3]. 

У цьому прикладі Трамп застосовує позитивну ввічливість, 

підкреслюючи свою належність до загальної соціальної групи, що втілюється в 

стратегії дружнього ставлення до адресата та прагненні згоди. Політик 

використовує менш офіційний, майже розмовний стиль мовлення, вживає 

повтори та вставні конструкції, щоб досягнути бажаного ефекту, здатися 

«людиною з народу». 

У тій самій промові він вжив неформальне звертання «folks» близько 

дванадцяти разів: 

So, folks, if you don’t mind, I’ll tell you what, it is amazing how many people 

understood the Paris accord because it sounds so good [3]. 

Інколи Дональд Трамп взагалі уникає вживання етикетних формул, як, 

наприклад у вищезгаданій промові на Асамблеї ООН: 

Terrorists and extremists have gathered strength and spread to every region of 

the planet. Rogue regimes represented in this body not only support terror but 
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threaten other nations and their own people with the most destructive weapons 

known to humanity [4]. 

Висловлювання є прямим і однозначним, в ньому не вжито жодних 

формул ввічливості і максимально чітко окреслена ідея потенційної загрози. 

У підсумку, як показує аналіз вищенаведених фрагментів, стратегії 

негативної ввічливості у політичному дискурсі спрямовані на демонстрацію 

визнання адресантом незалежності й особистої автономії адресата, переконання 

слухача у відсутності наміру з боку мовця порушити існуючі між ними межі. 

Стратегії позитивної ввічливості натомість сприяють зменшенню 

комунікативної дистанції, усунення міжособистісних меж, взаєморозуміння, 

співробітництва і досягнення позитивного результату в спілкуванні. 
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Мотиви освячення верби у звичаях Вербного тижня населення Західного 

Полісся та західної частини Волині в народній прозі 

 

Після свята Благовіщенння настає Вербна неділя, Вербний тиждень. У 

цей час розпускається і розквітає верба. Відомо, що Спаситель їхав на ослі і 

люди при цьому встеляли йому дорогу пальмовими гілками. На Україні 

пальмове віття символізують вербові гілки. У разках народних переказів ця 

інформація інтерпретується так: «За тиждень до Великодня, на в’їзд Ісуса до 

Єрусалиму, в народі Вербна неділя. Ходили на службу в церкву, бравши з 

собою гілки верби для освячення. По закінченню служби священик окроплював 
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вербу. Перед Великоднем прикрашали будинки та вулиці. Пасху святкували 

три дні, протягом яких ходили до церкви» [3].  Або, у іншій версії: «За тиждень 

до Великодня ходили в церкву святити вербу і казали: «Не я б’ю, а верба б’є, за 

тиждень – Великдень» і били одне одного вербою. У великодній кошик клали: 

паску, ковбаску, яйця, сир і масло» [14]. 

Звичаї Вербного тижня описали у своїх працях відомі українські 

етнографи Олекса Воропай та Федір Вовк. 

Обряд святити гілля верби у неділю перед Паскою давній. Олекса 

Воропай про цей період у житті українців пише: «Неділя за тиждень перед 

Великоднем називається «Вербною», «шутковою» або «квітною», а тиждень 

перед цією неділею – «вербним». У Вербну неділю святять вербу. Під церкву 

заздалегідь наносять багато вербового гілля. Зранку на Богослуження сходяться 

всі – старі й малі, бо «гріх не піти до церкви, як святять вербу». Коли кінчається 

відправа і священик окропить гілля свяченою водою, то діти – одне поперед 

одного – стараються дістати вербу і тут же проковтнути по кілька «котиків» - 

«щоб горло не боліло» [2, 351]. О. Ковальчук про традиції Вербної неділі в 

Україні пише: «На вербному тижні, у неділю, святили вербу. Коли 

закінчувалась служба і вербне гілля окроплювалось водою, люди йшли додому» 

[15, 42]. 

Інформації про освячення верби населенням Західного Полісся та західної 

частини Волині багато: «До Великодня готувалися довго. Обов’язково всі в 

родині дотримувалися Великого Посту. За тиждень до Великодня йшли до 

церкви всією родиною святити вербу, гілочки прикрашали квітами, 

перев’язували стрічкою. Після того, як освятили вербу, йшли додому і гілками 

легенько били всіх членів сім’ї, промовляючи: 

«Не я б’ю, верба б’є, 

за тиждень – Великдень, 

уже недалечко червоне яєчко. 

Лоза б’є , не я б’ю, 

за тиждень – Великдень  

Будь здоровий, як вода і багатий, як земля» [5].  

Про Вербний тиждень дослідники української етнографії пишуть: «Після 

Благовіщення настає Вербний тиждень, коли розпускається і квітне верба. 

Дівчатка плетуть з вербових гілочок віночки, дорослі й діти хльоскають одне 

одного вербовими прутиками й примовляють: «За тиждень – Велик-День: буль 

великий, як Верба, а здоровий, як Вода, абагатий, як Земля!» [16, 300].  

А так інтерпретуються традиції Вербного тижня у народній прозі: «За 

тиждень до Пасхи у нас є Вербна неділя. Ми йдемо до церкви і висвячуємо 

вербу, після служби батюшка роздає всім вербу. Після служби з церкви йдемо 

дододому, всіх людей, яких зустрічаємо, б'ємо вербою, промовляючи: «Не я 

б'ю, верба б'є, за тиждень – Великдень, за два – та й нема, щоб були здорові, як 

верба і багаті, як Земля». На Вербну неділю сповіщали, що вже за тиждень буде 

Великдень» [6]. Або: «У Вербну неділю всі йшли до храму. В храмі верба 

святилася та роздавалася в кінці служби прихожанам. Кожен старався побити 
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святою вербою один одного зі словами: «Верба б'є, не вмирай, Великодня 

дожидай» [7]. Ось ще один такий приклад: «У Вербну неділю в церкві святили 

вербові гілки. Повернувшись додому, ними били усіх у хаті, потім ці гілки 

клали за образи» [8]. У іншому фольклорному тексті читаємо: «Вербу святили 

у неділю, за тиждень до Великодня. У церкві люди йшли до мирування і їм 

роздавали вже освячену вербу і говорили: «Верба бʼє, не я бʼю, за тиждень – 

Великдень, за сім днів – Пасха». Вербу брали додому і клали за образи, а деякі 

гілочки інколи садили» [9]. 

Олекса Воропай теж описує звичай битися вербою з примовляннями: 

«Якщо, ввійшовши до хати, заставали когось, що проспав заутреню, то били 

такого свяченою вербою, примовляючи:  

«Не я б'ю –  верба б'є.  

За тиждень Великдень, 

Недалечко червоне яєчко! 

Молоді хлопці та дівчати билися свяченою вербою ще й коло церкви, та й 

дорогою, як додому йшли: а, б'ючись, примовляли:  

«Будь великий, як верба, 

А здоровий, як вода, 

А багатий, як земля!» [2, 357].  

І знову знаходимо підтвердження цієї інформації в народній прозі: «У 

Вербну неділю всі йшли до храму. В храмі верба святилася та роздавалася в 

кінці служби прихожанам. Кожен старався побити святою вербою один одного 

зі словами: «Верба б`є, не вмирай, Великодня дожидай» [11]. Або: «У вербну 

неділю в церкві святили вербові гілки. Повернувшись додому, ними били усіх у 

хаті, потім ці гілки клали за образи» [8]. Видатний український археолог та 

етнограф Федір Вовк, досліджуючи Вербний тиждень у праці «Студії з 

української етнографії та антропології», пише: «Вже за тиждень до Великодня, 

у Вербну неділю, хлопці рано приносять з церкви вербу та б'ють нею усіх 

присутніх, примовляючи: «Не я б'ю –  верба б'є, за тиждень – Великдень. Будь 

здоров, як вода, а зелений, як верба, а багатий, як земля» [1, 189].  

На Волині й Поліссі перед Великоднем люди постили. Етнографи пишуть 

про дотримання Великого посту християнами в Україні так: «Перед 

Великоднем тривав великий сорокаденний піст, кожен тиждень якого мав свої 

назви і свята. Перший називався «збірним», четвертий – «середохресним», 

п’ятий – «похвальним», шостий – «вербним», сьомий – «білим» [15, 42]. Ось як 

розповідається про Великий піст в народних оповіданнях: «До Великодня 

готувалися довго. Обов’язково всі в родині дотримувалися Великого посту» 

[16, 300]. Або, ще один фольклорний зразок: «В четвер перед Великоднем 

дуже релігійні люди останній раз вечеряли, після того їли аж в неділю на Пасху 

зранку. В четвер випікали паску, у пʼятницю вже нічого в печі не пекли, а в 

церкві виносили плащаницю і всі йшли до церкви» [9].  

Отже, Вербний тиждень закінчується Великоднем, настає Свята Неділя. У 

фольклорно-етнографічній інтерпретації Західного Полісся та західної частини  

Волині існує багато текстів, де описано Вербний тиждень, освячення вербових 
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гілок у церкві, повернення із храму додому та ін. Як бачимо із зразків народних 

оповідань та переказів,традиції Вербного тижня збереглися у сталому вигляді і 

до наших днів.  
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Мотиви освячення верби у звичаях Вербного тижня населення 

Західного Полісся та західної частини Волині в народній прозі 
 

Після свята Благовіщенння настає Вербна неділя, Вербний тиждень. У 

цей час розпускається і розквітає верба. Відомо, що Спаситель їхав на ослі і 

люди при цьому встеляли йому дорогу пальмовими гілками. На Україні 

пальмове віття символізують вербові гілки. У разках народних переказів ця 

інформація інтерпретується так: «За тиждень до Великодня, на в’їзд Ісуса до 

Єрусалиму, в народі Вербна неділя. Ходили на службу в церкву, бравши з 

собою гілки верби для освячення. По закінченню служби священик окроплював 

вербу.  Перед Великоднем прикрашали будинки та вулиці. Пасху святкували 

три дні, протягом яких ходили до церкви» [3].  Або, у іншій версії: «За тиждень 

до Великодня ходили в церкву святити вербу і казали: «Не я б’ю, а верба б’є, за 

тиждень – Великдень» і били одне одного вербою. У великодній кошик клали: 

паску, ковбаску, яйця, сир і масло» [14]. 

Звичаї Вербного тижня описали у своїх працях відомі українські 

етнографи Олекса Воропай та Федір Вовк. 

Обряд святити гілля верби у неділю перед Паскою давній. Олекса 

Воропай про цей період у житті українців пише: «Неділя за тиждень перед 

Великоднем називається «Вербною», «шутковою» або «квітною», а тиждень 

перед цією неділею – «вербним». У Вербну неділю святять вербу. Під церкву 

заздалегідь наносять багато вербового гілля. Зранку на Богослуження сходяться 

всі – старі й малі, бо «гріх не піти до церкви, як святять вербу». Коли кінчається 

відправа і священик окропить гілля свяченою водою, то діти – одне поперед 

одного – стараються дістати вербу і тут же проковтнути по кілька «котиків» - 

«щоб горло не боліло» [2, 351]. О. Ковальчук про традиції Вербної неділі в 

Україні пише: «На вербному тижні, у неділю, святили вербу. Коли 

закінчувалась служба і вербне гілля окроплювалось водою, люди йшли додому» 

[15, 42]. 

Інформації про освячення верби населенням Західного Полісся та західної 

частини Волині багато: «До Великодня готувалися довго. Обов’язково всі в 

родині дотримувалися Великого Посту. За тиждень до Великодня йшли до 

церкви всією родиною святити вербу, гілочки прикрашали квітами, 

перев’язували стрічкою. Після того, як освятили вербу, йшли додому і гілками 

легенько били всіх членів сім’ї, промовляючи: 

«Не я б’ю, верба б’є, 

за тиждень – Великдень, 

уже недалечко червоне яєчко. 

Лоза б’є , не я б’ю, 

за тиждень – Великдень  
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Будь здоровий, як вода і багатий, як земля» [5].  

Про Вербний тиждень дослідники української етнографії пишуть: «Після 

Благовіщення настає Вербний тиждень, коли розпускається і квітне верба. 

Дівчатка плетуть з вербових гілочок віночки, дорослі й діти хльоскають одне 

одного вербовими прутиками й примовляють: «За тиждень – Велик-День: буль 

великий, як Верба, а здоровий, як Вода, абагатий, як Земля!» [16, 300].  

А так інтерпретуються традиції Вербного тижня у народній прозі: «За 

тиждень до Пасхи у нас є Вербна неділя. Ми йдемо до церкви і висвячуємо 

вербу, після служби батюшка роздає всім вербу. Після служби з церкви йдемо 

дододому, всіх людей, яких зустрічаємо, б'ємо вербою, промовляючи: «Не я 

б'ю, верба б'є, за тиждень – Великдень, за два – та й нема, щоб були здорові, як 

верба і багаті, як Земля». На Вербну неділю сповіщали, що вже за тиждень буде 

Великдень» [6]. Або: «У Вербну неділю всі йшли до храму. В храмі верба 

святилася та роздавалася в кінці служби прихожанам. Кожен старався побити 

святою вербою один одного зі словами: «Верба б'є, не вмирай, Великодня 

дожидай» [7]. Ось ще один такий приклад: «У Вербну неділю в церкві святили 

вербові гілки. Повернувшись додому, ними били усіх у хаті, потім ці гілки 

клали за образи» [8]. У іншому фольклорному тексті читаємо: «Вербу святили 

у неділю, за тиждень до Великодня. У церкві люди йшли до мирування і їм 

роздавали вже освячену вербу і говорили: «Верба бʼє, не я бʼю, за тиждень – 

Великдень, за сім днів – Пасха». Вербу брали додому і клали за образи, а деякі 

гілочки інколи садили» [9]. 

Олекса Воропай теж описує звичай битися вербою з примовляннями: 

«Якщо, ввійшовши до хати, заставали когось, що проспав заутреню, то били 

такого свяченою вербою, примовляючи:  

«Не я б'ю –  верба б'є.  

За тиждень Великдень, 

Недалечко червоне яєчко! 

Молоді хлопці та дівчати билися свяченою вербою ще й коло церкви, та й 

дорогою, як додому йшли: а, б'ючись, примовляли:  

«Будь великий, як верба, 

А здоровий, як вода, 

А багатий, як земля!» [2, 357].  

І знову знаходимо підтвердження цієї інформації в народній прозі: «У 

Вербну неділю всі йшли до храму. В храмі верба святилася та роздавалася в 

кінці служби прихожанам. Кожен старався побити святою вербою один одного 

зі словами: «Верба б`є, не вмирай, Великодня дожидай» [11]. Або: «У вербну 

неділю в церкві святили вербові гілки. Повернувшись додому, ними били усіх у 

хаті, потім ці гілки клали за образи» [8]. Видатний український археолог та 

етнограф Федір Вовк, досліджуючи Вербний тиждень у праці «Студії з 

української етнографії та антропології», пише: «Вже за тиждень до Великодня, 

у Вербну неділю, хлопці рано приносять з церкви вербу та б'ють нею усіх 

присутніх, примовляючи: «Не я б'ю –  верба б'є, за тиждень – Великдень. Будь 

здоров, як вода, а зелений, як верба, а багатий, як земля» [1, 189].  
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На Волині й Поліссі перед Великоднем люди постили. Етнографи пишуть 

про дотримання Великого посту християнами в Україні так: «Перед 

Великоднем тривав великий сорокаденний піст, кожен тиждень якого мав свої 

назви і свята. Перший називався «збірним», четвертий – «середохресним», 

п’ятий – «похвальним», шостий – «вербним», сьомий – «білим» [15, 42]. Ось як 

розповідається про Великий піст в народних оповіданнях: «До Великодня 

готувалися довго. Обов’язково всі в родині дотримувалися Великого посту» 

[16, 300]. Або, ще один фольклорний зразок: «В четвер перед Великоднем 

дуже релігійні люди останній раз вечеряли, після того їли аж в неділю на Пасху 

зранку. В четвер випікали паску, у пʼятницю вже нічого в печі не пекли, а в 

церкві виносили плащаницю і всі йшли до церкви» [9].  

Отже, Вербний тиждень закінчується Великоднем, настає Свята Неділя. У 

фольклорно-етнографічній інтерпретації Західного Полісся та західної частини  

Волині існує багато текстів, де описано Вербний тиждень, освячення вербових 

гілок у церкві, повернення із храму додому та ін. Як бачимо із зразків народних 

оповідань та переказів,традиції Вербного тижня збереглися у сталому вигляді і 

до наших днів.  
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Можливості когнітивної лінгвістики проти когнітивних 

дисонансів 
 

Сьогодні на планеті почалася хвилі боротьби зі знищенням державної 

системи організації країн світу глобальними транснаціональними корпораціями 

(ТНК). Навіть республіканська партія на чолі з Президентом США Д.Трампом 

робить все більше заяв і дій явно антиглобалістського характеру. Такий крутий 

поворот стратегії створює значну напруженість у міжнародних відносинах і 

вимагає активного пошуку шляхів порозуміння різних народів і цивілізації. На 

жаль, саме англосакси зі своєю неоколоніальною політикою планомірно і 

послідовно впроваджували засоби створення масового когнітивного дисонансу 

у більшості населення планети, позбавляючи людей можливості розумно і 

свідомо сприймати шалений потік підступних кольорових голлівудських 

принад.  

Нагадаємо, що когнітивний дисонанс - це психологічний дискомфорт, 

викликаний протиріччям між наявною сталою уявою та свіжою отриманою 

інформацією, фактами, явищами тощо. Авторство теорії когнітивного 

дисонансу належить психологові Леону Фестингеру. Подібні ситуації 

траплялися з людьми і раніше, але сьогодні вони стають нашою когнітивно-

лінгвістичною карою. Наукове розуміння цього почалося з висновків 

Фестингера, що люди прагнуть до внутрішнього балансу між отриманою 

інформацією та власним уявленням  і мотивами. Саме те протиріччя, яке 

виникає при порушенні цього балансу, він і назвав когнітивним дисонансом. Як 

і більшість термінів психологічної науки, поняття когнітивний дисонанс 

звучить загадково, але приховує досить просте явище. Назва його утворюється 

від двох слів cognitio (довідатися, пізнати) і dissonantia (невідповідність, 

протиріччя), що в перекладі може означати «відчути невідповідність», «відчути 

дискомфорт». Теоретично когнітивний дискомфорт повинен викликати 

прагнення або змінити своє уявлення та знання відповідно до реальності (тобто 

стимулювати процес пізнання), або перевірити ще раз джерело інформації на 

предмет її дійсності. Частіше всього на практиці не трапляється ні того, ні 
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іншого, а процес загасає, не діставшись навіть до стадії дискомфорту – у 

головах 95% сучасного населення прекрасно вживаються повністю суперечливі 

факти та уявлення про них і людям «нормально». Британські вчені довели, що 

це пов’язано не з недоліками мозку, який є необхідним середовищем для 

виникнення хоч якої-небудь розумової реакції, а з тим, що людині просто все 

байдуже: або вона взагалі потонула у шаленому інформаційному потоці, або 

тому що для прояснення ситуації їй недостатньо знань. Також маємо багато 

випадків, коли люди опиняються у хронічному когнітивному дисонансі.  

Проблема в тому, що, намагаючись подолати когнітивний дисонанс, 

людина часто зайнята не пошуком істини, а формальним приведенням знань і 

мотивів до спільного знаменника. Тому багато з людей справляються із 

внутрішніми протиріччями, використовуючи перше більш-менш підходяще 

виправдання. Частіше всього ми підсвідомо робимо це  без участі нашого 

розуму, хоча саме розумовий дискомфорт лежить в основі когнітивного 

дисонансу. Назвімо декілька типових способів уникнути його за допомогою 

зниження рівня психологічної напруги, для чого людина неусвідомлено 

використовує наступні прийоми: 

- відмовляється від спроб зрозуміти отриману інформацію, для чого буває 

потрібно поступитися своїми переконаннями, піти на поводу зовнішніх 

обставин, перестати поважати себе; 

- переконує себе у тому, що зовнішні обставини настільки сильні та від них 

так багато залежить, що простіше поступитися своїми принципами. Проте 

можна взяти на озброєння методику позитивного мислення, яка дозволяє 

знайти позитивне навіть у безнадійних ситуаціях і сформулювати її у 

найбільш вигідному ракурсі; 

- уникає своєї подальшої участі, щоб не потрапити у  психологічний 

капкан, для чого можна зупиняти свою участь у подіях, якщо вони 

прийняли небажаний напрямок розвитку, а надалі навіть не допускати їхні 

наближення; 

- відсіює дискомфортну інформацію шляхом здатності мозку відключати 

сприйняття тих фактів, спогадів, явищ тощо, які не є комфортними для 

Вас; 

- має еластичну совість, здатну усувати будь-які психологічні дисонанси 

тощо. 

Підкреслимо, що всі ці процеси відбуваються на рівні підсвідомості, тому 

ми не можемо навіть пояснити собі причину свого вчинку. Їх еволюційна ціль – 

тримати людину в зоні безпеки, не допускаючи, щоб вона потрапила у незручну 

ситуацію, яку важко зрозуміти. Наука теж не стоїть на місці, бо саме когнітивна 

лінгвістика та психіатрія мають рятувати розум сучасних людей. При цьому 

одним із самих потужних засобів для створення масового когнітивного 

дисонансу, що діє разом з релігійною міфологією, фінансовою пірамідою та 

казками про автоматичний ринок, стало глобальне використання англійської 

мови, жахлива неоднозначність слів якої створює психічний дискомфорт у 

населення неоколонізованих країн. Дійсно вже надто багато слів і понять 
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англійською мовою мають десятки значень в мовах інших народів, причому із 

зовсім різним сенсом, часто прямо протилежним, що викликає значний 

когнітивний дисонанс при сприйнятті потрібної інформації. Значний час це 

явище повністю влаштовувало англосаксів з різноманітних ТНК у їх 

глобалістських зазіханнях, але це одночасно приводить до появи щорічно 

мільйонів нових слів та термінів саме у англійській мові, а з очисткою її 

засобами когнітивної лінгвістики вони явно не поспішали. Їх навіть не злякало 

те, що розробки штучного інтелекту в Японії, Китаї та Південній Кореї, де 

однозначність мови має вирішальне значення, значно випереджають США та 

ЄС. Так виникла ще одна глобальна криза, тепер вже розумового (когнітивного) 

характеру, що суттєво заважає оперативному порозумінню народів в умовах 

всіх інших перманентних криз сучасного світу. 

Головним шляхом порятунку від глобальних проявів когнітивного 

дисонансу є не тільки жорстка боротьба із застосуванням хитрих популяційних 

маніпуляцій і навіть відвертої брехні ЗМІ, але й термінове використання 

сучасних результатів когнітивної лінгвістки, що мають забезпечити чистоту 

перш за все англійської та інших мов народів світу. Терміново потрібна 

когнітивна фільтрація словників і більш жорсткі домовленості щодо єдиних 

науково-технічних понять і термінів, уніфікації назв стандартів та одиниць 

вимірювання, технологічних складових подібних виробництв, особливо 

лікарських засобів тощо. Має бути реальна відповідальність за впровадження 

десятків назв одного і того ж, навіть в одній мові. Потрібно впроваджувати 

дієві правила використання контекстної інформації для отримання 

однозначного розуміння слова, речення, фрази, абзацу тощо. Також когнітивна 

лінгвістика має контролювати системність природного поширення образних 

засобів міжкультурної комунікації, можливості чого все більше розширюються 

з розвитком ІТ-технологій [1; 2]. 

На шляху до розбудови єдиного Ноосферного суспільства планети Земля 

відпрацювання засобів очистки наших мов та створення єдиної дійсно 

ефективної мови міжнародної комунікації стає нагальною проблемою [3]. Саме 

розуміння цієї задачі і спільний рух у цьому напрямку дає можливість і надію 

на глобальне порозуміння народів вже сьогодні, коли вирішується доля всього 

людства.  
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Сучасний переклад дитячої художньої прози: виклики часу 
 

Сьогодні важко уявити книжкову крамницю без масиву перекладної 

літератури найрізноманітніших жанрів. Така ситуація є наслідком поступового 

природного входження вітчизняних видавництв у світові книговидавничі 

тренди, від яких їх відділяли спочатку механізми штучного стримування, а 

згодом економічні кризи. Огляд найпомітніших видань останніх років 

засвідчує: перекладна література в Україні почала впевнено здобувати 

лідерство. І ця тенденція, схоже, лише набирає обертів. 

Як відомо, якість перекладу художнього твору є найважливішим 

аспектом його сприйняття у новому культурному середовищі. Тому серед 

головних завдань будь-якого перекладу – якомога точніше відображення змісту 

вихідного тексту. Проте через специфічні особливості різних мов у процесі 

перекладу відбувається його неминуча трансформація. Навіть за умови 

дбайливого ставлення до першотвору та прагнення зберегти смислові та 

стилістичні особливості через численні відмінності між мовами оригіналу та 

перекладу це завдання для перекладача часто залишається складним. Найвища 

мета фахівця, який має справу з перекладним твором (і перекладача, і 

редактора) – зробити текст таким, щоб читач перекладу отримав те ж саме 

художнє враження, що й читач оригіналу, а для цього потрібно максимально 

повно зберегти реалії вихідного тексту і використати всі можливі мовно-

стилістичні засоби. 

Проблем перекладу та адаптації художніх текстів торкалися у наукових 

розвідках багато дослідників, однак перекладознавчі питання дитячої 

літератури були менше охоплені увагою. І це попри те, що дослідження 

книжкового ринку переконливо свідчать: саме дитяча й підліткова перекладна 

література все частіше з’являється на полицях вітчизняних книгарень, стає 

дедалі різноманітнішою і в тематичному, і в жанровому аспектах. Однак 

якісний формат подібних творів, на жаль, не завжди відповідає очікуванням 

юних читачів, батьків та педагогів. 

Переклад дитячих творів – складний творчий процес, який потребує, 

окрім знання двох мов, двох культур та інтерпретації цих творів на різних 

рівнях, також розуміння внутрішнього світу дитини, сприйняття нею 

навколишньої дійсності. До специфіки цієї роботи слід віднести і відмінності у 

текстах, розрахованих на різні вікові категорії (йдеться передусім про мовно-

стилістичні засоби, фразеологічну насиченість і, звичайно ж, сюжетні колізії 

твору) [1, с. 82].  

Дуже важливо відчувати тонку межу між адаптацією твору задля легшого 

розуміння його дитиною та збереженням національної специфіки оригіналу, що 

розширює кругозір юних читачів, змушує шукати приховані смисли. Тому 
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перекладач мусить бути «максимально сфокусованим (на висловлюванні, на 

оригіналі); його майстерність полягає, зокрема, в умінні точно виставити 

«глибину різкості» – щоб контексту було не забагато і не замало» [4]. 

На відміну від перекладу інших художніх текстів, надзвичайної 

важливості набуває перенесення дитячих творів з системи дорослого 

сприйняття цінностей і правил до системи дитячих уявлень про світ і себе в 

ньому. У цьому контексті однією з особливостей дитячої літератури можна 

вважати певну асиметрію, яка визначається як «порушення симетричних 

зв’язків між автором та читачем» [2], яка виникає через невідповідність рівня 

знань автора, читача та, у випадку перекладу художнього твору, перекладача. 

Відкриваючи для дітей через художні тексти нові грані пізнання, писати та 

перекладати їх потрібно, «зберігаючи не тільки симетрію форми, а й симетрію 

змісту» [5]. 

Кожному твору дитячої літератури притаманний особливий художній 

світ, який потребує від перекладачів-практиків неабиякої майстерності і 

глибокого занурення у смислові пласти. Якісний переклад повинен «доносити 

до свого читача відчуття чужоземної культури», а дитяча книга, відповідно, 

перетворитися на «своєрідного іноземця, але такого, який вільно говорить 

мовою цільової аудиторії» [3, с. 5]. 

Значущість перекладних творів для дітей визначається їх величезним 

культурологічним контекстом. А тому багато питань, пов’язаних з вибором 

відповідної стратегії перекладу творів для дітей, ще потребують ґрунтовного 

дослідження теоретиками-перекладознавцями. І лише ті перекладачі, які мають 

ґрунтовні знання у сфері лінгвістики та дитячої психології, добре знайомі з 

перекладацькими прийомами, прагнуть експериментувати і готові сприймати 

конструктивну критику, сьогодні здатні розробити власну стратегію і таким 

чином забезпечити якісний переклад літератури для дітей. 
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В XXI cтолітті лінгвокультурологія залишається одним із провідних 

напрямів лінгвістичних та перекладознавчих досліджень. Лінгвокультурологія 

інтегрує цілу низку суміжних дисциплін, що уможливлює аналіз нових 

парадигм всередині лінгвістики та перекладознавства, дозволяє розглядати 

відоме під новим кутом зору. Як лінгвістика не має монополії на 

конструювання загальної мовної моделі, так і перекладознавство не володіє 

універсальним засобом перекладу [2].  

В умовах стрімкої глобалізації світових проблем виникає нагальна 

необхідність урахування універсальних та специфічних характеристик 

поведінки і спілкування різних народів у вирішенні найрізноманітніших 

питань, потреба знання і виявлення тих ситуацій, в яких існує велика 

вірогідність міжкультурного непорозуміння, важливість точного визначення 

тих культурних цінностей, що лежать в основі комунікативної діяльності [4]. 

На сьогоднішній день викладання усного перекладу (УП) майбутнім 

фахівцям правничих та економічних факультетів закладів вищої освіти України 

є неможливим без інтегративної тенденції й необхідності засвоєння лінгвістами 

результатів, отриманих представниками суміжних галузей знання (психологією, 

соціологією, етнографією, культурологією, політологією тощо). 

Згідно теорії В.Н. Коміссарова, вивчення специфіки УП здійснюється за 

трьома основними напрямками [6].  

Перший аспект дослідження займається чинниками, що впливають на 

сприймання та розуміння перекладачем інформації, яка міститься в тексті 

оригіналу (ТО). УП – це переклад усного мовлення на мову оригіналу (МО). 

Сприйняття усного мовлення відрізняється короткочасністю, одноразовістю і 

дискретністю, у зв ՚ язку з чим сприймання та розуміння інформації в процесі 

перекладу здійснюється інакше, аніж при зоровому сприйнятті тексту. Повнота 

розуміння залежить від ритму, паузації (кількості і тривалості пауз), і темпу 

мовлення; витягання інформації відбувається у вигляді окремих порцій. 

Перекладач прогнозує подальший зміст тексту на основі вже сприйнятих 

«квантів» інформації, уточнюючи свій прогноз в процесі подальшого 

сприйняття, що припускає накопичення і утримання в пам ՚ яті попередньої 

інформації.  

Другий аспект вивчення УП пов ՚ язаний з розглядом його як особливого 

виду мовлення на мові перекладу (МП). Існування відмітних рис усного 

мовлення перекладача обумовлюється тим, що мовлення перекладача 

орієнтоване на оригінал і формується в процесі перекладу. Під час сприйняття 

перекладу (СП) процес говоріння протікає паралельно процесу аудіювання 
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(сприйняття мовлення адресанта), хоча частина перекладу «промовляється» і 

під час пауз в мовленні адресанта. Важливий аспект лінгвістичного опису СП 

полягає у виявленні тривалості мінімального інтервалу між початком 

породження частини ТО і початком перекладу цієї частини. По-перше, 

величина такого інтервалу залежить від особливостей структури МО, які 

обумовлюють довжину сегменту мовлення. В багатьох мовах такий сегмент 

містить структурну основу речення суб’єкт–предикат–об՚ єкт і дієслово–

присудок. Нерідко перекладач вимушений затримувати початок перекладу, 

чекаючи на появу дієслова у висловлюванні адресанта. По-друге, величина 

інтервалу затримки залежить і від деяких особливостей структури МП, яка 

визначає ступінь залежності форми початкових елементів висловлювання від 

його наступних елементів. Наприклад, при перекладі англійською мовою 

початку українського речення «Дружбу з Євросоюзом... (ми глибоко цінуємо)» 

перекладачеві доведеться чекати, поки адресант вимовить підмет і присудок, 

щоб почати перекладати: We highly appreciate our friendship... В той же час, 

перекладаючи це ж речення німецькою мовою, він міг би почати переклад після 

перших же слів: Die Freundschaft mit der EU... На величину інтервалу затримки 

впливає також існування в МП синонімічних висловлювань, що розрізняються 

за структурою. Замість того, щоб чекати на появу в українському реченні 

підмета і присудка, перекладач міг би відразу англійською мовою перекласти 

початок речення як The friendship with the EU..., розраховуючи на те, що зможе 

застосувати в перекладі іншу структуру, наприклад: ...is of great value to us. 

В межах спеціальної теорії УП Коміссаров В.Н. [6] відзначає й ряд інших 

особливостей мовлення перекладача. До них належить повільніша артикуляція, 

пов’язана з паузами, ваганнями у виборі варіантів. Мовлення перекладача менш 

ритмічне. Перекладач-синхроніст часто говорить у прискореному темпі, 

намагаючись швидше «промовити» те, що вже зрозумів. Під час УП темп 

мовлення значно знижується, оскільки перекладач при цьому розбирається в 

своїх записах, відновлюючи в пам’яті зміст оригіналу. Особлива увага в теорії 

УП приділяється нормативним вимогам щодо мовлення перекладача, 

виконання яких в екстремальних умовах синхронного і послідовного перекладу 

вимагає особливих зусиль: забезпечення чіткої артикуляції, рівномірного 

ритму, правильної розстановки акцентів, обов’язкової смислової і структурної 

завершеності фраз і інших елементів перекладу, що забезпечує його повноцінне 

сприйняття. 

Центральним аспектом вивчення УП, на думку В.Н. Коміссарова, є його 

дослідження як особливого виду перекладу, тобто як протиставлення 

письмовому перекладу. Тут спеціальна теорія УП проявляє як кількісні, так і 

якісні особливості. При перекладі коротких фраз кількість слів в СП більша, 

ніж в письмовому, за рахунок більшого числа елементів опису, пояснень. При 

перекладі довгих фраз ці величини вирівнюються, а при перекладі абзаців і 

більших відрізків тексту синхронний переклад виявляється менш багатослівним 

як за рахунок свідомої компресії (скорочення) тексту в процесі перекладу, так і 

внаслідок деякої кількості пропусків. Зменшення об’єму ТП в порівнянні з 
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письмовим перекладом відмічається у всіх випадках. Число пропусків зростає із 

прискоренням темпу мовлення адресанта. Під час швидкого мовлення 

адресанта застосування різних способів компресії може скорочувати ТП на 25 - 

30% у порівнянні з письмовим перекладом того ж оригіналу. 

Навичка компресії полягає в «спрощенні синтаксичної структури тексту і 

виключенні слів, які містять другорядну інформацію, з метою зменшення 

складової величини тексту» [6]. 

УП ставить перед перекладачем завдання якомога швидкої і максимально 

повної передачі змісту, та зі збереженням особливостей індивідуального стилю 

адресанта. Перекладач-професіонал перекладає в середньому швидше, ніж 

говорить адресант. Але якщо він досягатиме такого швидкого темпу тільки за 

рахунок компресії, то він, по-перше, не передасть другорядну інформацію, іноді 

дуже важливу; по-друге, ризикує спотворити стиль адресанта. Високий темп 

роботи повинен досягатися перш за все високим темпом мовлення, відсутністю 

звукового «сміття» і слів-паразитів, а компресія може бути при цьому 

допоміжним, аварійним засобом [1].  

Узагальнюючи інформацію з прочитаної літератури та власний, хоч і 

невеликий, досвід, ми з’ясували, що найбільш типовими способами компресії є: 

синонімічні заміни словосполучень і речень коротшими словами, 

словосполученнями і реченнями; заміна повного найменування організації, 

держави і т.д. абревіатурою або скороченим найменуванням (die Europäische 

Union – ЄС); заміна сполучення дієслова з віддієслівним іменником на 

одиночне дієслово, яке позначає ту ж дію, процес або стан (Hilfe leisten – 

допомагати); випущення сполучних елементів в словосполученні (die von der 

Bundesrepublik Deutschland verwirklichende Politik – політика ФРН); заміна 

підрядного речення дієприкметниковим або прийменниковим оборотом (Als ich 

ihm zum ersten Mal begegnet bin – при першій зустрічі з ним) і т.д. 

У СП компресія використовується значно ширше [1]. Відповідно, вимоги 

щодо збереження стилю адресанта і повноти передачі інформації не такі високі. 

Проте тут іноді виникає інша проблема. В ситуації, коли адресант говорить 

повільно, із запинками і паузами, а синхроніст передає його мовлення швидко, 

та ще й у скомпресованому вигляді, виникають паузи в ТП, а в аудиторії може 

скластись враження, що перекладач перекладає не все. От чому так важливо 

«йти в ногу» з темпом адресанта. Не менш важливо також уміти заповнювати 

паузи. Для цього в арсеналі синхроніста є прийом описового перекладу, 

оскільки його застосування завжди подовжує текст. Крім того, пауза – зручний 

момент для компенсування пропущеної інформації і внесення виправлень по 

ходу перекладу.   

При УП досить широко використовуються прецизійні слова (від 

англійського слова «precision» – точний) – однозначні, але, на відміну від 

термінів, загальновживані слова, які, як правило, не викликають конкретних 

асоціацій і зазвичай не зв ՚ язуються з конкретними уявленнями. Через це вони 

погано утримуються в пам’яті, а тому і викликають певні труднощі при УП. До 

них належать числівники, власні імена, назви місяців та днів тижня. При 
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перекладі вони вимагають особливої уваги, а для того, щоб уміти переводити 

прецизійні слова на слух, необхідна спеціальна підготовка [7]. 

Алексеєва І. С. до лінгвістичних особливостей УП відносить лексику, яка 

не дуже часто зустрічається в повсякденному спілкуванні. До неї належать: 

контрастивна топонімія, власні імена, лінгвоетнічні реалії, фразеологізми і 

образні кліше, терміни суспільного життя [1]. Представимо кожну групу 

окремо.  

Основна маса географічних назв легко сприймається на слух і 

відтворюється способом міжмовної перекладацької транскрипції. Проте є 

слова, які перекладаються традиційно, – вони і утворюють групу 

контрастивної топонімії: Братислава – Pressburg, Чорногорія – Montenegro і 

т.п. Складності засвоєння топонімів, як і всіх власних імен, полягають в їх 

однозначній співвіднесеності (пов ՚ язані тільки з одним об ՚ єктом дійсності) і 

майже завжди – в «непрозорості» значення. Але запам ՚ ятати їх треба точно і 

відтворювати безпомилково.  

У фонді власних імен є великий запас слів, які постійно змінюються. Це 

імена сучасних громадських діячів: політиків, художників, письменників, 

релігійних діячів. Сьогодні вони у всіх на слуху, а завтра забуті. Отже, цей 

фонд в своєму активному вокабулярі перекладачеві доведеться постійно 

поновлювати. Крім цього, існує досить сталий запас імен, які назавжди ввійшли 

в історію цивілізації.  

Лінгвоетнічні реалії. При перекладі будь-якої складності і на будь-яку 

тему перекладачеві обов ՚ язково зустрінуться екзотизми – слова, які 

позначають специфічні поняття даного етнічного ареалу. Практично завжди 

вони передаються на МП за допомогою міжмовної транскрипції: борщ – 

Borschtsch, і лише для деяких існує можливість лексичної заміни за принципом 

генералізації поняття: юшка – Ucha – Fischsuppe. Екзотизми і їх відповідності 

перекладач повинен знати напам'ять, або знайомитися з ними і засвоювати їх в 

контексті. 

Фразеологізми і образні кліше створюють характерний рівень образного 

оформлення офіційної мови на будь-яку тему і будь-якого жанру. 

Перекладачеві суттєво необхідно мати в своєму активному запасі відповідності 

до них, оскільки зустрічаються вони часто, а перекладаються, як відомо, не 

слово в слово. 

Лексика сфери суспільного життя, куди входять позначення ключових 

понять політики, економіки, культури, науки, соціального забезпечення, 

екології, повинна поступово ввійти до активного вокабуляру перекладача. До 

цього можна додати назви організацій і установ у повному і скороченому 

варіанті та загальноприйняті відповідності на МП. 

Уявлення про особливу винахідливість, творчий блиск в роботі 

перекладача часто пов’язано з його умінням застосовувати комплексні 

трансформації, які були досліджені Коміссаровим В.Н., Міньяр-

Белоручевим Р.К., Отто Каде та іншими дослідниками [5, 6, 7].  



279 
 

Перекладацькі (міжмовні) трансформації – це перетворення, за 

допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць 

перекладу [6]. В рамках опису процесу перекладу В.Н. Коміссаров розглядає 

перекладацькі трансформації як способи перекладу, які може використовувати 

перекладач в тих випадках, коли лексична відповідність відсутня або не може 

бути використана за умов контексту. Розглянемо найпоширеніші види 

трансформацій, які може використовувати перекладач-тлумач [4]. 

Експлікація або описовий переклад – це лексико-граматична 

трансформація, при якій лексична одиниця МО замінюється словосполученням, 

яке дає більш менш повне пояснення або визначення цього значення на МП. За 

допомогою експлікації можна передати значення будь-якого безеквівалентного 

слова в оригіналі: geglaubtes Märchen – казка, в яку вірять. 

Антонімічний переклад – це лексико-граматична трансформація, при якій 

заміна стверджувальної форми в оригіналі на заперечну форму в перекладі або, 

навпаки, заперечної на стверджувальну супроводжується заміною лексичної 

одиниці МО на одиницю МП з протилежним значенням: Lassen Sie sich nicht 

unterbrechen! – Продовжуйте говорити! Така трансформація дозволяє внести у 

переклад лексичну різноманітність, а також підсилити смислові акценти: ніхто 

не любить = всі ненавидять, зустрічається нечасто = зустрічається рідко, 

ніхто не відмовиться = всі погодяться і т.д.  

Компенсація – це спосіб перекладу, при якому елементи смислу, втрачені 

при перекладі одиниці МО, передаються в тексті перекладу яким-небудь іншим 

засобом, причому необов ՚ язково в тому ж самому місці тексту, що і в 

оригіналі. Таким чином, компенсується втрачений смисл, і, в цілому, зміст 

оригіналу відтворюється більш повно. 

Лексико-семантичні заміни – це спосіб перекладу лексичних одиниць 

оригіналу шляхом використання в перекладі одиниць МП, значення яких не 

співпадає із значеннями початкових одиниць, але може бути виведене з них за 

допомогою певного типу логічних перетворень. Основними видами подібних 

замін є конкретизація, генералізація і модуляція (смисловий розвиток) значення 

початкової одиниці. Конкретизацією називається заміна слова або 

словосполучення МО з ширшим предметно-логічним значенням на слово і 

словосполучення МП з вужчим значенням. У ряді випадків застосування 

конкретизації пов՚ язане з тим, що в МП нема слова з таким широким 

значенням. Генералізацією називається заміна одиниці МО, що має вужче 

значення, одиницею МП з ширшим значенням, тобто перетворення, 

протилежне конкретизації. Модуляцією або смисловим розвитком називається 

заміна слова або словосполучення МО одиницею МП, значення якої логічно 

виводиться із значення початкової одиниці. 

Важливим розділом теорії УП є вивчення характеру еквівалентності. 

При УП іноді відбувається втрата інформації, в порівнянні з рівнем 

еквівалентності, який встановлюється при письмовому перекладі. Відхилення 

зводяться до пропусків, додавань або помилкових замін інформації, яка 

міститься в оригіналі. Коміссаров В.Н. [6] поділяє кожен вид відхилення на 
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дрібніші категорії, які розрізняються за ступенем важливості непереданої або 

доданої інформації. Пропуски включають: 1) пропуск незначного окремого 

слова, в основному епітета; 2) пропуск важливіших одиниць, пов’язаний з 

нерозумінням перекладачем частини тексту; 3) пропуск частини тексту у 

зв’язку з перебудовою структури тексту при перекладі; 4) пропуск значущої 

частини тексту у зв’язку з відставанням перекладу від мовлення адресанта. 

Додавання класифікуються за характером доданих зайвих елементів: окремі 

визначники, додаткові пояснення, які уточнюють зв’язки між висловлюваннями 

та ін. І, нарешті, помилки розділяються за ступенем важливості: невелика 

помилка в перекладі окремого слова, груба смислова помилка при перекладі 

окремого слова, невелика помилка у зв'язку із незначною зміною структури, 

груба смислова помилка при значній зміні структури і т.д.  

Перекладач-тлумач працює в дефіциті часу, тому важливо знати, як 

правильно використати час, якщо раптом була допущена помилка. Як 

рекомендує Алексєєва І.С. [1], у будь-якому вигляді УП поправка або 

включається в подальший контекст (зазвичай в тому випадку, якщо перекладач 

що-небудь випустив), або оголошується (якщо відбулося істотне викривлення) - 

тоді говорять слова на кшталт: «Увага, до перекладу вноситься поправка». У 

СП серйозна поправка вноситься під час будь-якої паузи, або, якщо її необхідно 

зробити негайно, за рахунок скорочення тексту, який звучить на даний момент. 

Дрібніші помилки – обмовки – виправляються по ходу справи, але обо в’язково 

супроводжуються ритуальною формулою ввічливості («компетенції..., вибачте, 

компетентності»).   

Під час УП перекладач постійно натрапляє на різного виду та ступеню 

труднощі. І хоча передбачити всі можливі труднощі неможливо, дуже важливо 

завчасно бути готовим хоча б до найпоширеніших, а також знати способи їх 

подолання, які пропонують досвідчені перекладачі і дослідники.  
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Особливості перекладу технічних термінів  

англійською мовою 

 
У зв’язку з бурхливим розвитком техніки та поширенням науково-

технічної інформації виросло значення науково-технічного перекладу. 

Взаємодія наукової та загальнонародної мови, що відбувається в умовах 

інформаційно-технологічного розвитку суспільства, зумовлює потребу 

дослідження особливостей перекладу термінів, як основи фахового мовлення. 

Реалізація інтелектуального потенціалу народу у сфері мовленнєвого 

виробничо-професійного спілкування нерозривно пов’язана із удосконаленням 

інженерної та технологічної думки. Вивчення спеціалізованої термінології, 

процесів наукової номінації сучасного виробництва, відтворення науково-

технічних досягнень власними словотворчими ресурсами свідчить про 

здатність української мови обслуговувати сучасні високотехнологічні 

виробничі процеси. 

Перекладацький та викладацький досвід показує, що для успішного 

навчання вільно читати, розуміти та правильно перекладати науково-технічну 

літературу необхідні, крім загальних підручників та словників, практичні 

посібники з перекладу технічних текстів, які направлені на вивчення як 

лексичних, так і граматичних особливостей англійської мови. 

Переклад науково-технічної літератури по праву займає почесне місце 

серед інших перекладів. Процес перекладу - своєрідна мовна діяльність, яка 

направлена на найбільш повне відтворення на іншій мові змісту і форми 

іншомовного тексту. 

Процес перекладу складається із трьох етапів: сприймання (читання або 

слухання) на одній мові, розуміння, відтворення на рідній мові. Задача теорії 

перекладу полягає у вивченні особливостей прояву закономірностей на основі 

науково-технічної літератури при перекладі. 

Найбільш типовою лексичною відмінністю науково-технічної літератури 

є: насиченість тексту спеціальними термінами, термінологічними 

словосполученнями. Терміни - слова або словосполучення, які мають 

лінгвістичні властивості як і інші одиниці словникового складу. Відмінність 

терміна від звичайного слова залежить, перш за все від його значення. Терміни 
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виражають поняття оброблені, з наукової точки зору і властиві лише конкретній 

галузі науки і техніки. В лінгвістичному аспекті терміни, як і інші слова мови, 

мають явище багатозначності. У деяких випадках один і той же термін має різні 

значення в межах різних наук. Наприклад, в машинобудуванні valve -клапан, а в 

радіотехніці valve - електронна лампа. Особливі труднощі для перекладу 

викликають випадки, коли один и той же термін має різне значення в 

залежності від приладу чи обладнання. Наприклад, термін key - ключ, шпилька, 

кнопка, перемикач та інші. Вирішальним при перекладі багатозначного терміну 

є саме контекст. 

Таким чином, переклад науково-технічної літератури по праву займає 

почесне місце серед інших перекладів. Процес перекладу - своєрідна мовна 

діяльність, яка направлена на найбільш повне відтворення на іншій мові змісту 

і форми іншомовного тексту, в тому числі і технічного. 
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Особливості перекладу Тараса Шевченка у Польщі  

в першій половині ХХ століття 
 

У першій половині ХХ століття до постаті Тараса Шевченка зверталися 

як дослідники, так і культурні діячі і поціновувачі творчості Великого Кобзаря. 

Проте досі немає дослідження, в якому б шевченкіану в Польщі було 

розглянуто й проаналізовано комплексно.  

Йтиметься про аналіз творчого доробку Тараса Шевченка, а також 

особливості перекладацької спадщини людей, які перекладали на польську 

мову українського видатного письменника у міжвоєнний період. Розглянуто 

українсько-польські часописи, в яких постаті Кобзаря відводилася особлива 

увага.  

До творчості Тараса Шевченка у міжвоєнний період в Польщі 

зверталися багато науковців, перекладачів. Твори (польською та українською 
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мовою) друкувалися у багатьох виданнях не тільки на літературну тематику. 

Суспільно-культурні організації в Польщі також зверталися до постаті 

Шевченка.  

13 грудня 1921 р. було прийнято рішення про створення у Варшаві при 

гуманітарній секції Українського Центрального Комітету жіночої підсекції 

Спілки українок-емігранток у Польщі. Підсекція проводила виключно 

гуманітарну діяльність – організовувала допомогу для інтернованих в 

таборах, допомагала емігрантам, які проживали поза таборами. У 1927 р., 

отримавши новий статус центральної загальноеміграційної організації, вона 

дістала назву – «Спілка Українок-Емігранток у Польщі». Протягом 

понаддесятилітньої діяльності варшавської Спілки жінок-емігранток 

відбулося багато зустрічей, серед них присвячених творчості відомих 

українських письменників: І.Котляревького, Т.Шевченка, Лесі Українки, 

О.Кобилянської, М.Вовчка, І.Франка, В.Стефаника, Б.Лепкого, Б.Антонича, 

О.Федьковича, П.Тичини, У.Самчука, Ю.Липи та ін. На цих зустрічах в своїх 

виступах розповідали творчість Тараса Шевченка запрошені видатні 

українські історики, публіцисти, письменники – Д.Дорошенко, 

Г.Лазаревський, І.Кедрин, М.Островерха, Ю.Липа, Б.Ольхівський та ін. [17, 

с. 240, 243]. 

У грудні 1930 р. за розпорядженням Ради Міністрів Речі Посполитої у 

Варшаві було створено Український Науковий Інститут. УНІ був науково-

дослідною інституцією без права дидактичної праці. Завданням інституту 

були досліди суспільно-економічної галузі, історії та культури України, 

історії української церкви, польсько-українських стосунків, а також 

підготовка наукових кадрів. Окрім того, інститут займався проблематикою 

окупованої України і готував концепції майбутнього суспільно-політичного 

устрою незалежної української держави.  

Директором інституту був відомий український діяч та вчений, 

керівник кафедри історії та права – О.Лотоцький [6, с. 45]. Професор 

Р.Смаль-Стоцький був на посаді наукового секретаря і редактора наукових 

праць, а також керівником кафедри філології [2, с. 193-197]. До складу 

наукової колегії УНІ входили керівник кафедри історії літератури проф. 

Б.Лепкий і керівник кафедри економічних наук проф. В.Садовський. 

Завданям наукової колегії було вибір керівництва та програмування праці 

інституту [11, с. 257-266].  

До найбільших досягнень комісії історії літератури належало видання 

творів українського поета-класика Тараса Шевченка. Твори вийшли в 16-ти 

томах, до них увійшли також докторські дисертації на тему творчості 

Великого Кобзаря, переклади творів українського поета і бібліографія.  

У другому періоді існування часопису «Сигнали» («Sygnały») 

виявилася тенденція до ґрунтовнішого ознайомлення читачів з творчістю  

східнослов’янських письменників: з української – Т.Шевченко, 

В.Стефаник, М.Черемшина, О.Маковей, В.Бобинський; білоруської – 
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Я.Купала, Я.Колас, М.Танк; російської – М.Лермонтов, І.Крилов, 

М.Некрасов, О.Блок, М.Шолохов, М.Пришвін і Ю.Тинянов.  

Сьомe число часопису було повністю присвячене репрезентації 

української літератури. В його літературній колонці було опубліковано 

польською мовою вірші Т.Шевченка «Заповіт», а ще О.Федьковича «Брат і 

сестра», О.Олеся «Серце моє – клітка», М.Рильського «Червоне вино», 

П.Тичини «Як упав же він з коня», Ю.Косача «Літа у Моравії», Б.Лепкого 

«Вишневий сад за хатою», Є.Маланюка «Ти», «Хвиля тиші», Б.Кравціва 

«Вже минув, зітлів молодий липень» [5]. 

З другого числа 1933 р. і до 1936 р. журнал «Zet» знайомив своїх 

читачів з українською поезією: Т.Шевченком, М.Коцюбинським, 

Г.Чупринкою, В.Стефаником, Б.Лепким, П.Тичиною, М.Бажаном, 

Л.Мосензом, О.Ольжичем, Є.Маланюком.  

Редакційна колегія «Wiadomości Literackich» постійно інформувала 

своїх читачів про події, що відбувалися в українському культурному і 

літературному житті. І хоч українська проблематика на сторінках часопису 

не була першочерговою, однак її зміст демонструє зацікавленість 

польської інтелігенції культурою та літературою України. Поміщаючи на 

своїх сторінках переклади творів видатних українських письменників 

(Т.Шевченка, Є.Маланюка, Б.Лепкого, С.Гординського та багатьох ін.) та 

друкуючи свої відгуки на нові збірки творів українських письменників та 

діячів, «Wiadomości Literackie» у такий спосіб намагалися познайомити 

польське суспільство із культурними і літературними надбаннями 

українського народу.  

У міжвоєнний період в Польщі окрім «Польсько-українського 

бюлетню» («Biuletynu polsko-ukraińskiego») немає такого польського 

видання, що було б присвячене виключно польсько-українським взаєминам 

у різних аспектах, редакція часопису намагалася подавати у журналі твори 

українських письменників різних генерацій.  

Українська література на сторінках тижневика представлена як 

письменниками-класиками – Г.Сковородою, Т.Шевченком, Я.Щоголевим, 

Лесею Українкою, І.Франком, так і тодішніми сучасниками: 

В.Стефаником, О.Кобилянською, Є.Маланюком, О.Ольжичем, 

Н.Лівицькою-Холодною, П.Тичиною, М.Рильським, У.Самчуком, 

Ю.Кленом, А.Крижанівським. Більшість з них (Є.Маланюк, Н.Лівицька-

Холодна, А.Крижанівський) належали до уенерівської еміграції в Польщі.  

За кількістю опублікованих статей, що містили фрагменти спогадів, 

висвітлення життя та творчості українського поета і т.ін., Т.Шевченко 

«Польсько-українському бюлетні» займає перше місце, самих нарисів про 

нього опубліковано близько 15-ти, не враховуючи рецензій на твори, 

коротких повідомлень про появу кожного нового тому творів Т.Шевченка, 

про відзначення річниці з дня народження чи вшанування річниці смерті 

українського поета та нотаток, в яких він згадується поруч з іншими 

українськими і польськими поетами-класиками доби романтизму. Ціле 10 
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число «Бюлетню» у 1934 р. було присвячене Шевченкові з приводу 120 -ої 

річниці з дня його народження. 

Матеріали, що стосуються життя і творчості найвидатнішого 

українського поета-романтика, опубліковані на сторінках «Польсько-

українського бюлетню», можна виділити у п’ять ідейно-тематичних 

блоків. 

1. Творчість Т.Шевченка цілком відповідала ідеї представлення 

української літератури на сторінках видання.  

2. Відсутність відомостей у польському суспільстві про українську 

класичну літературу автори варшавського часопису прагнули 

компенсувати цікавими міркуваннями про роль Шевченка в новій 

українській літературі.  

3. Пріоритетними були матеріали, присвячені темі приязні 

Т.Шевченка із польськими видатними особистостями, такими, як відомий 

політичний діяч, історик і художник Броніслав Залєський, польський 

революціонер-демократ Зигмунт Сєраковський, польський поет Едвард 

Желіговський (псевдонім Антоні Сова), була основою для роздумів на 

тему польсько-українських відносин і в XX ст.  

 4. Автура журналу намагалася показати у творах Т.Шевченка 

запозичення мотивів у польських романтиків, зокрема А.Міцкевича і 

З.Красінського.  

5. Особа і творчість Т.Шевченка були приводом до рефлексій на тему 

внутрішньої ситуації у ІІ Речі Посполитій.  

Із шістнадцяти віршів Т.Шевченка, опублікованих у часописі, 

п’ятнадцять перекладені, а один вірш «Полякам» подано українською 

мовою, також вміщено фрагмент «Смерть Демського» з автобіографічної 

повісті «Художник», пролог до поеми «Неофіти» у перекладі Б.Лепкого та 

уривки із «Щоденника». Перекладати такого поета, як Шевченко, було 

нелегким завданням, а навіть своєрідним творчим викликом. Такого поета 

з виразно національним обличчям і неповторно-індивідуальним стилем 

мислення і письма перекладати важко, тим більше на таку близьку до 

української мову, як польська. 

Особиста доля в українського поета завжди була невіддільною від 

долі України, її народу, від численних її втілень у конкретних людських 

постатях. Цим постійним взаємопроникненням внутрішнього світу поета й 

неосяжної цілості народного життя зумовлені багатоголосся й 

«багатолюдність» лірики Шевченка. Недаремно саме постать  Великого 

Кобзаря була основною в зверненнях польських дослідників, перекладачів 

та журналістів. 
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