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МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НОВІТНЬОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ У 
НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Ю.В. Авдєєнко 

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 

Сучасний період розвитку міжнародних відносин, які останнім часом 
істотно зростають, встановлення офіційних, службових, ділових та 
партнерських контактів між людьми, підприємствами та інституціями різних 
держав зумовлюють потребу в фахівцях, рівень кваліфікації яких відповідає 
європейським стандартам. Без володіння англійською мовою, мовою 
міжнародного спілкування, рівень знань випускників вищих навчальних 
закладів не буде відповідати сьогоднішнім потребам ринку праці. Тому робота 
над вивченням іноземної мови професійного спрямування є одним із 
першочергових завдань студента. Відповідно, викладач повинен працювати над 
пошуком найбільш ефективних методів викладання англійської мови. 

Зараз наука і техніка настільки динамічно розвивається, що практично 
кожного дня можна почути про так звані “ноу-хау”. Таким чином, зрозуміло, 
що підручники нездатні забезпечити майбутніх фахівців усіма новітніми 
термінами в галузі їх спеціальності. І часто новий матеріал, який вивчається на 
занятті, виявляється вже дещо застарілим і самі студенти роблять поправки, або 
висувають здогадки з приводу того, як термін, який розглядається, 
співвідноситься з реаліями.  

Очевидно, що всі учасники навчального процесу повинні бути 
обізнаними з сучасною фаховою термінологією. Отже, постає питання яким 
чином можна найбільш вдало “вплітати” новітні терміни у роботу студентів та 
викладача? 

Перш за все, варто зазначити, що вивчення новітніх лексичних одиниць 
(ЛО) найбільш доцільно проводити комплексно, тобто поєднувати фонетику, 
лексику, граматику і, відповідно, поєднувати такі види мовленнєвої діяльності 
як читання, письмо, говоріння та аудіювання.  

Презентуючи нові терміни, викладачеві дуже важливо надати точний 
переклад термінологічної одиниці, щоб уникнути двозначності, а також 

- вказати її значення в межах однієї галузі знань; 
- по можливості, представити наочність; 
- переконатись у правильній вимові; 
- приділити увагу словотвору; 
- включити нові слова та словосполучення у комплекс умовно-
мовленнєвих вправ рецептивного і репродуктивного характеру. 

Зрозуміло, що нові терміни найкраще сприймаються, запам'ятовуються і 
засвоюються у контексті, адже студенти можуть семантизувати ці поняття, 
встановити наявні зв'язки з іншими термінами. Тому для опрацювання нових 
ЛО, варто підібрати вдалий текст фахового спрямування. Найбільш доцільним є 
використання автентичних неадаптованих публікацій англомовних видань.  
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Після читання тексту доцільно проводити обговорення матеріалу, 
влаштувати бесіду, дискусію, дебати, круглий стіл, інтерв'ю та ін., організувати 
вправи ігрового характеру.  

Тут слід зазначити, що не можна забувати про використання лексико-
граматичних вправ. Зазвичай це вправи, які включають підстановку 
пропущених слів та словосполучень для завершення речення і т.п. у поєднанні з 
граматичними завданнями. Граматичний матеріал може включати часові форми 
англійських дієслів, модальні дієслова, активний і пасивний стан. Таким чином, 
на багатьох зразках застосування ЛО, студенти значно швидше і якісніше 
запам'ятають і засвоять нову лексику. 

Звісно, у сучасному навчальному процесі вже звичним і ефективним столо 
використання мультимедійних засобів навчання. Тому представити нові терміни 
у цікавій та пізнавальній формі можна за допомогою презентації, створеній на 
базі найбільш широковживаної програми PowerPoint, або ж при перегляді відео, 
присвяченому обраній темі. Після цього слід обов’язково проводити активне 
обговорення переглянутого і почутого. Більше того, варто залучати студентів до 
підготовки презентацій, доповідей про новітні винаходи у галузі їх 
спеціальності, навчати їх знаходити, оцінювати і обробляти нову інформацію.  

Не менш важливим для ефективного засвоєння новітньої термінології є 
врахування викладачем індивідуальних особливостей студентів, адже для 
результативної праці необхідно створити творчу, ділову та доброзичливу 
робочу обстановку на занятті. 

Тут слід сказати, що до роботи з дослідження нових термінів варто 
залучати елементи проблемності, адже під час вирішення проблемної ситуації у 
індивідуума виникає пізнавальний інтерес, що є потужним стимулом до 
навчання. також слід не забувати, що у пізнавальному процесі чітко виражена 
спрямованість на певний об'єкт, до пізнання якого прагне студент. Крім того, 
новітня інформація зазвичай викликає здивування студента, що вже є 
передумовою проблемної ситуації. 

Тому викладач ні в якому разі не повинен переймати на себе всю роботу з 
пошуку і підготовки матеріалів на заняття по вивченню новітніх термінів, тим 
самим перетворюючи студента на пасивного отримувача знань. Викладачеві 
слід керувати роботою студентів, допомагати у вирішенні питань пошуку та 
підготовки матеріалів, заохочуючи всіх, хто навчається до активної участі у 
підготовці матеріалів та їх обговоренні. Потрібно також приділяти увагу тому, 
щоб студенти проводили аналогії із знайомими для них темами. Також дуже 
доцільно, щоб заняття з англійської мови проводились паралельно з вивченням 
схожих тем на заняттях з фахових дисциплін. 

Таким чином, можна сказати, що важливо докладати зусилля для 
формування мотивації майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови, 
зокрема опанування новітніх термінів, оскільки мотиви професійного зростання 
разом з комунікативними, пізнавальними і зовнішніми цілями є провідними 
мотивами для оволодіння англійською мовою студентами вищих навчальних 
закладів. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
О.С. Амерідзе 

Національний технічний університет України “ КПІ”  
 
Інноваційний процес у вищій освіті (з лат. “innovation” – “відновлення, 

введеннячогось нового”) становить сукупність послідовних дій, спрямованих на 
розв’язання проблем, пов’язаних з необхідністю поєднання інноваційних 
програм з наявними державними програмами виховання і навчання, а також 
співіснування традиційних та інноваційних педагогічних концепцій. 
Педагогічну інновацію можливо визначити як нововведення в галузі 
педагогіки, спрямоване на освітнє середовище, яке вносить стабільні нові 
елементи, що покращують характеристики всієї системи освіти. Різні автори 
по-різному тлумачать терміни “нововведення” та “інновація”. 

Нормативно інноваційна діяльність в галузі вищої освіти регулюється 
законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-
технічну діяльність”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про науково-
технічну інформацію”, та “Про наукову та науково-технічну експертизу. 
Інновації у вищій освіті класифікують на наступні категорії: за сферою 
застосування - інновації в змісті вищої освіти( нові методичні посібники, 
програми), інновації в методиці викладання та виховання студентів, інновації в 
організації педагогічного процесу, інновації в керівництві вищою освітою; за 
розмахом – локальні, системні; за потенціалом змін – аналітичні, синтетичні, 
модифікаційні, комбінаційні інновації; за сферою застосування – теоретичні та 
практичні інновації; за можливістю передбачення – очікувані та раптові 
інновації. 

У контексті інноваційних технологій часто постає питання інноваційної 
діяльності та інноваційної компетентності педагога. За результатами аналізу 
науково-педагогічної літератури, було визначено “інноваційну діяльність 
викладача ”як складне цілісне утворення, сукупність різних за цілями та 
характером видів робіт, які відповідають основним етапам розвитку 
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інноваційних процесів та спрямовані на створення та внесення педагогом змін 
до власної системи роботи.  

Варто зазначити, що у сучасній літературі не достатньо розроблено 
концептуальні й технологічні положення змісту, процедури та критеріїв 
визначення рівнів готовності майбутнього педагога до роботи в умовах 
інновацій. 

Низька інноваційна компетентність викладачів ВНЗ обумовлює численні 
складнощі у процесі впровадження інновацій в навчальний процес. Тобто 
готовність викладача до інноваційної діяльності здебільшого обумовлена його 
власним досвідом, гнучкістю та креативністю мислення, прагненням до 
самовдосконалення: добре розвинутими мотиваційним, емоційно-вольовим, 
пізнавальним та когнітивним компонентом педагогічної компетентності 
викладачів. 

Згідно проведеного аналізу педагогічних джерел були сформульовані 
наступні принципи організації інноваційної діяльності у вищих навчальних 
закладах: принцип організованої інноваційної зміни; принцип запровадження 
керованих механізмів організації інноваційної діяльності; принцип 
інформаційної, матеріально-технічної та кадрової забезпеченості реалізації 
інноваційного процесу; принцип прогнозування змін в інноваційному 
середовищі; принцип посилення стійкості інноваційних процесів; а також 
наступні принципи: неперервний і цілісний розвиток особистості, гармонійна 
педагогічна діяльність; професійно-практична спрямованість; особистісна 
зорієнтованість;свобода вибору викладача;усвідомленість професійно-
особистісного розвитку під час інноваційної педагогічної взаємодії; творче 
самовираження, співпраця та співтворчість, креативність та нестандартне 
мислення. Дані принципи повинні буди узгодженими із наступними 
принципами структурування навчальної інформації у вищій школі: принципом 
системності, інтерактивності, модульності, адаптивності тощо. 

На підставі аналізу літератури нами були визначені науково-методичні 
засади впровадження інноваційних технологій в навчальний процес вищої 
школи:  

1) філософсько-методологічні засади. Вони основані на філософських 
ідеях (свободи, сенсу і способу життя, права, цінностей та ідеалів людини, 
альтруїзму, благодійності, суспільної діяльності, допомоги); 

2) конкретно-наукові методи навчального процесу у вищій школі,що 
розкривають концептуальні основи педагогіки вищої школи як науки, 
професійної діяльності, галузей практичного застосування теоретичного та 
емпіричного знання;  

3) конкретно-наукові методи інноваційних технологій інтерактивного 
навчання, що мають свою мету, вимоги до застосування, класифікаційні ознаки; 

 4) науково-методичні засади підготовки викладачів ВНЗ засобами 
інноваційних технологій. Інновації у вищій школі спрямовані на підвищення 
якості отриманої освіти, створення нових якісних освітніх технологій, 
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формування нових освітніх структур, поліпшення якості освітніх послуг, 
конкурентоспроможності навчальних закладів. 
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TRENDS OF THE 21ST CENTURY LIBERAL EDUCATION 

 
T.A. Anoshkova 

National Technical University of Ukraine “KPI” 
 

Ukraine has recently survived a lot of changes and it is still developing its new 
independent policy which includes all spheres of our life: economic, social, and 
cultural. Ukraine is changing its vector in favor of European and North-American 
countries. Education occupies a prominent place in this process. That is the education 
that is in charge of bringing up a new pro-European generation.  

Considering all the above mentioned, we find it necessary to analyze the 
experience of other countries in education of socially-responsible and globally-
competent citizens. That’s why the purpose of the present article is to study the 
peculiarities of the twenty-first-century liberal education campaign, which has been 
launched in the US since 2005, considering the possibility of its further 
implementation in our education system. 

The notion of “liberal education” has been studied mostly by foreign scholars. 
Among them were such thinkers as John Henry Newman, Robert M. Hutchins, 
Thomas Huxley, and F. D. Maurice. In the 19th and 20th century liberal education was 
defined as learning for its own sake and personal enrichment, separate from and 
largely indifferent to the careers that students would eventually enter [2]. 

However, over the last decades the demands for college education significantly 
increased and, therefore, liberal education changed its meaning. The 21st century 
liberal education is an approach to learning which prepares individuals to deal with 
complexity, diversity, and change of the world providing them with broad knowledge 
of science, culture, society etc. as well as in-depth study in a specific area of 
interest [4].  

Liberal education helps students develop a sense of social responsibility as well 
as strong and transferable intellectual and practical skills, such as communication, 
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analytical and problem-solving skills, and an ability to apply acquired knowledge and 
skills in real-world settings. 

In order to implement all the above-mentioned into real life, the Association of 
American Colleges & Universities (AAC&U) created a national public advocacy and 
campus action initiative – Liberal Education and America’s Promise (LEAP). LEAP 
responds to the changing demands of the twenty-first century – demands for more 
college-educated workers and more engaged and informed citizens [1]. Today, and in 
the years to come, college graduates need higher levels of learning and knowledge as 
well as strong intellectual and practical skills to navigate this more demanding 
environment successfully and responsibly. 

As AAC&U reported in a recent study, college-bound students have barely 
heard of liberal education, and even advanced college students associate it mainly 
with study in selected disciplines [4]. The students least likely to know about liberal 
education are, of course, those from groups that historically have been least likely to 
attend college at all. LEAP is missioned to correct such inequity. For this particular 
reason we can observe the increase and spread of liberal art colleges. That is a 
particular type of institution that facilitates close interaction between faculty and 
students, and whose curriculum is grounded in the liberal arts disciplines such as 
humanities, sciences, social sciences etc. 

In the modern world employers are searching for graduates who possess good 
communication skills, analytical, contextual, scientific, and creative thinking, and 
remain innovatory-oriented, and globally-competent.  

The LEAP campaign is developed to create new curricula which combine 
together topics drawn from the liberal arts and sciences and from professional fields 
such as education, health, engineering, and business. Such connection of the liberal 
arts and professional orientation is an important resource for individuals' learning 
and, ultimately, for the vision and integrity graduates carry with them into the world 
of work. This connection deserves new public awareness and support. A number of 
studies show [4] that these more “engaged” forms of learning have particular value in 
raising college education for a significantly new level, permitting to equal the 
achievement for students of different social levels. 

The main goal of LEAP is to prepare students to create solutions in a complex 
world. That means students learn to be actively involved in working on problem-
centered inquiry from the time they enter college until they successfully complete 
their degrees. However, this campaign has faced some challenges and the main one of 
these is to prepare every college student to challenge complex problems and 
questions, and to ensure that they obtain necessary skills in evidence-based inquiry, 
analysis, and decision making [3]. 

To sum up, the 21st century liberal education in general and LEAP campaign in 
particular are aimed to transform the existing US education system to the one which 
will meet the requirements of the modern world, new generation of employers and 
employees. Ukrainian educators have to study the experience of the US colleagues, 
and improve the currently existing education system by implementing some of the 
basics of liberal education.  
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

У СТУДЕНТІВ ВНЗ 
 

І.І. Антоненко 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Протягом багатьох десятиліть одним з найактуальніших питань є 

дослідження мови. Науковці наполегливо вивчають, яким чином люди 
використовують мову, щоб впливати на оточуючих та на середовище. Завдяки 
мовним інструментам мовці можуть змінити думку того чи іншого опонента. 
Для того, щоб  чіткіше уявити функціонування та значення таких мовних явищ 
застосовують чимало лінгвістичних методів. Вивчення мови сприяє розвиткові 
в майбутнього спеціаліста якостей, які характеризують його інтелектуальну 
особистість, є засобом культурних досягнень та презентації їх у суспільстві.  

Дослідники по-різному підходять до вирішення  проблеми формування 
культури мовлення майбутніх спеціалістів. Більшість методистів переконані в 
тому, що цикл мовних дисциплін має бути спрямованим на засвоєння 
студентами англійської  професійної лексики та формування вмінь будувати 
професійні висловлювання англійською мовою. У нашому досліджені студенти 
повинні знати особливості письмового спілкування  іноземною мовою, що 
передбачає вміння розпізнавати жанри письмових повідомлень. Навчання 
писемного мовлення студентів реалізується у процесі оволодіння студентами 
набором відповідних знань, мовленнєвих навичок і комунікативних умінь, 
необхідних для створення письмового тексту, що служить засобом спілкування, 
як у професійній сфері, так і в повсякденному житті. Навчання іншомовного 
писемного мовлення має відбуватися комплексно, враховуючи лексичні, 
граматичні і стилістичні норми іноземної мови.  
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Новий рівень інформаційної культури, розвиток міжнародних засобів 
масової комунікації вимагає від сучасних фахівців видавничо-поліграфічного 
напрямку вміння пошуку професійної інформації. Так як засоби масової 
інформації вважаються одним з найпоширеніших засобів інформування та 
розвиток інформаційних технологій призвели до розширення комунікаційного 
простору, то зростання ролі засобів масової інформації у житті суспільства та їх 
розвиток, стали результатом виникнення єдиного інформаційного простору з 
постійним потоком даних. Перед кожним студентом постає гостра потреба в 
розвитку здатності орієнтуватися в них. Науковці усвідомлюють необхідність в 
розвитку спеціальних умінь споживати інформацію з метою отримання доступу 
до нового знання. Робота з інформацією передбачає цілий комплекс операцій з 
пошуку, систематизації, переробки і продукування нової інформації, що 
передбачає розвиток  певних умінь. Збільшення ролі текстів ЗМІ  змусило 
науковців переглянути традиційну диференціацію функціональних стилів мови, 
а процеси, які відбувалися у сфері масової комунікації вимагали окремих 
підходів вивчення. Все більше  уваги лінгвісти приділяють  когнітивному 
напрямку розвитку комунікативного процесу. 

З’явилась необхідність становлення нової підгалузі мовознавчих наук – 
медіалінгвістики, яка почала займатися  вивченням текстів ЗМІ, тобто нового 
виду тексту – медіатексту. За  визначенням Т. Г. Добросклонської предметом 
медіалінгвістики є вивчення функціонування мови в сфері масової комунікації. 
Роль текстів масової комунікації у суспільстві та у мові також зросла, так як  
збільшилася різноманітність медіатекстів. Це в свою чергу викликало 
необхідність виокремлення цілком нового  стилю – стилю текстів масової 
комунікації. Доцільно підкреслити, що текстова компетенція виконує 
надзвичайно важливу комунікативну роль, так  як забезпечує функціональну і 
змістовну основу спілкування. Текстову компетенцію інтерпретують як 
інтегративну якість особистості. Вона виступає важливим показником розвитку 
її культури. Комунікативна компетентність в галузі іншомовного писемного 
мовлення передбачає здатність сприймати й породжувати іншомовну письмову 
мову у відповідності з умовами комунікації. Формування даної компетентності 
передбачає розвиток умінь створювати жанри письмових текстів, що 
функціонують сьогодні в процесі міжкультурної комунікації. Критерії відбору 
мовного та мовленнєвого матеріалу розглядаються як вимоги до якісного і 
кількісного складу мінімуму для навчання іншомовної мовленнєвої діяльності. 
Це сприяє розширенню активного лексичного запасу студентів. Навчання 
спеціаліста проводиться з опорою на його майбутню діяльність, тому завдання  
полягає в пошуках можливостей їх вирішення та в аналізі отриманих 
результатів. Для цього необхідні міцні знання, які формуються під час 
підготовки майбутнього фахівця в вищому навчальному закладі. Формування 
здійснюється за допомогою  організації  пізнавальної діяльності. Пізнавальна й 
мотивовано направлена наукова діяльність студента сприяє накопиченню його 
професійного досвіду, формуванню самостійності й креативності для 
вирішення фахових практичних завдань. 
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Завдання з опрацюванням інформації, критичним її осмисленням, вміння 
користуватись матеріалом та використовувати сучасні інформаційні технології  
створюють можливість і в подальшому реалізовувати свої творчі здібності. 
Вміння та знання помагають майбутнім спеціалістам для подальшого 
успішного навчання, професійної діяльності, що відповідають вимогам 
сучасного життя.  

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Бубнова Д. В. Методика обучения деловому общению на иностранном 

языке на старших курсах технического вуза (на материале английского языка) : 
дисс. …канд. пед. наук : 13.00.02 / Динара Владимирова Бубнова. – 
Севастополь, 2004. – 230 с. 

2. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к языка 
СМИ: современная английская медиаречь / Т. Г. Добросклонская. – М.: Наука, 
2008. – 264 с.  

 
ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ  
 

І.М. Ахмад 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Обрання вірної форми навчання студентів відіграє важливу роль у 

подальшому навчальному процесі. Перш ніж зосередити нашу увагу на формах 
навчання необхідно розглянути саме поняття “навчання”. Навчання – це 
спеціальний педагогічний процес, вид навчальної діяльності, в якій кількість і 
якість елементів знань і навчань студентів доводяться до належного рівня. 

Проте, без методів неможливо досягти поставленої мети, наповнити 
навчання пізнавальною діяльністю. 

Нам відомо багато класифікацій методів навчання. Незважаючи на це, 
нам не слід прагнути створити один, якийсь конкретний метод. Навчання це 
цікавий і багатогранний процес, в якому велика увага повинна приділятися 
практиці. 

У навчанні англійської мови в Україні багато уваги приділяється 
застосуванню методів активного пізнання й самоосвіти, що можливо здійснити 
через такі форми навчання як дистанційна та змішана. Серед базових 
технологій дистанційного навчання сучасні науковці відокремлюють такі: 

- мережева технологія, яка є видом дистанційної технології навчання, яка 
базується на використанні телекомунікаційних мереж та засобів INTERNET для 
забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами. Відбувається 
інтерактивна взаємодія з викладачами; 

- кейсова технологія як вид набору навчального мультимедійного 
матеріалу, до якого входить таке: підручник, диск та наочні посібники на кожне 
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заняття. З метою постійного всебічного контролю навчання студентів викладач 
організовує регулярні консультації; 

- ТВ-технологія – вид дистанційної технології навчання. У цьому виді 
студент використовує систему телебачення як джерело отримання навчальної 
інформації. Студенти обов'язково мають пересилати виконані завдання на 
перевірку [1, 34]. 

Змішане навчання складається з трьох етапів: 
1) дистанційне навчання основного теоретичного матеріалу; 
2) засвоєння практичних аспектів у формі щоденних аудиторних занять; 
3) складання іспиту, заліку або проведення іншої форми контролю [2, 98]. 
Найважливішим у дистанційному навчанні є те, що студент має змогу 

навчатися тоді, коли йому це буде потрібно й зручно, і навіть має можливість 
обирати певний темп засвоєння знань. Зважаючи на те, що швидкість 
сприйняття матеріалів є індивідуалізованою якістю студента, регулювання 
кількості повторів і швидкості подання матеріалу є важливою умовою для 
кращого засвоєння знань студентами з різними здатностями до сприйняття. 
Багатьом студентам не завадить повернутися до матеріалу попередніх занять, 
іншими словами, повторити матеріал. Ще однією перевагою є те, що немає 
необхідності витрачати час на дорогу, що дуже часто слугує критерієм до 
обрання ВНЗ. Ми живемо у світі стрімкого розвитку технологій, тому самі 
обираємо які саме технології допоможуть нам краще пізнати предмет. Можна 
вибрати відеоконференції, e-mail, телефонний зв'язок, Інтернет [3, 48]. 

Проте, існують і негативні сторони дистанційного навчання. Це, в першу 
чергу, відсутність очного, особистого, індивідуального підходу до студента і до 
навчання. Студент не завжди є самодисциплінованим, а це дуже важливо при 
дистанційному навчанні. Не останню роль у процесі організації дистанційного 
навчання відіграє рівень технічної оснащеності робочого місця студента, яка не 
всім доступна. До недоліків також можна віднести відсутність практичних 
аудиторних занять, а вони дуже потрібні при навчання іноземної мови. Що б 
вирішити цю проблему, ми можемо звернутися до змішаного навчання. Воно 
успадковує переваги дистанційного навчання і виключає його недоліки [4, 56]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ ПРИ 
ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Г.В. Бабій 
Національний авіаційний університет  

 
Попередній аналіз вимог до особистісних та професійних якостей 

інженерів із програмного забезпечення дав нам чіткий перелік рис, 
характеристик, навичок та знань, якими повинен володіти фахівець для 
успішного виконання поставлених задач. Серед найважливіших ми можемо 
виокремити наступні:  

- навички спілкування; 
- здатність працювати в команді; 
- здатність працювати незалежно; 
- мати здатність до індивідуального мислення.  
Інженер із програмного забезпечення повинен: 
- швидко адаптуватись до змін; 
- бути здатним до новаторства; 
- бути здатним до швидкого навчання, самоосвіти, самовиховання та 

саморозвитку;  
- вміти самостійно працювати з великими об’ємами інформації; 
- бути здатним ставити задачі, планувати та розробляти шляхи їх 

вирішення та вирішувати їх вчасно.  
Вивчення специфіки підготовки інженерів із програмного забезпечення у 

вищому навчальному закладі з точки зору формування готовності до 
професійного спілкування дало нам розуміння того, що більшу частину 
навчального навантаження складає самостійна та індивідуальна робота 
студента. Сучасний студент повинен вміти самостійно розв’язати задачу, 
знайти, відібрати необхідний матеріал, проаналізувати та логічно його 
організувати та, зрештою, самостійно зробити висновки або отримати 
результат.  

З урахуванням основних завдань вищої школи, вимог кредитно-модульної 
системи навчання та вимог сучасного суспільства, а також  професійних 
особливостей інженерів із програмного забезпечення виникає необхідність у: 

- використанні новітньо-креативних методів та форм навчання; 
- використанні методів розвиваючого навчання;  
- індивідуалізації навчання; 
- розширенні діапазону новітніх технічних засобів.   
Особлива увага надається більш активним видам самостійної 

індивідуальної та самостійної групової роботи. 
Таким методом, на нашу думку, є “проектна технологія навчання”. Цей 

метод є особливо ефективним при підготовці спеціалістів та магістрів 
напрямку підготовки 050103 “Програмна інженерія” за спеціальністю 
“ Інженерія програмного забезпечення”. Зазначимо, що фахівці даних ОКР 
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повинні володіти проектувальною, організаційною, управлінською, 
технологічною виробничими функціями, а магістри ще й дослідницькою. 
Володіючи високим рівнем готовності до професійного спілкування, 
випускники ОКР “Спеціаліст” та “Магістр” зможуть ефективно виконувати 
організаційні та технологічні виробничі функції, а саме: брати участь у 
процесах професійного спілкування (домовлятись із партнерами про базові 
угоди), розробляти документацію (створювати чітку, стислу та точну технічну 
документацію у відповідності до діючих стандартів), а магістри додатково 
повинні вміти оформлювати результати досліджень. 

Метод проектів – це завжди самостійна робота студентів, яка виконується 
протягом певного проміжку часу (період вивчення певної теми, модуль, кредит, 
семестр). Студенти повинні співробітничати з викладачем та/або з іншими 
студентами, якщо самостійна робота є парною чи груповою [2]. 

Як стверджує дослідник сучасних освітніх технологій Г. Селевко, 
проектне навчання відрізняється від проблемного тим, що діяльність студента 
має характер проектування, яке має за мету отримання практичного результату 
та його публічне представлення [3]. 

При формуванні готовності до професійного спілкування майбутніх 
інженерів із програмного забезпечення в процесі фахової підготовки в вищому 
навчальному закладі важливо застосовувати всі види методів проектів:  

1. Метод індивідуальних проектів. Майбутні інженери із програмного 
забезпечення повинні вміти працювати незалежно та самостійно, тому для 
формування готовності до професійного спілкування можливо запропонувати 
наступні індивідуальні проекти: 

- підготовка та представлення доповіді на задану (бажано професійну) 
тему як рідною, так і іноземною мовами на практичних та семінарських 
заняттях; 

- підготовка та представлення комп’ютерної презентації на задану 
(бажано професійну) тему як рідною, так і іноземною мовами на практичних та 
семінарських заняттях; 

- підготовка та представлення виступів на наукових конференціях як 
рідною, так і іноземною мовами; 

- робота над науковими проектами (курсовими, дипломними проектами), 
тощо.   

2. Метод парних, групових проектів. Майбутні інженери із програмного 
забезпечення повинні вміти працювати із замовниками та в робочій групі, тому 
для формування готовності до професійного спілкування можливо 
запропонувати наступні парні або групові проекти: 

-  підготовка та проведення ділової гри; 
-  рекламування проекту, готового продукту (програмного забезпечення); 
-  підготовка та проведення прес-конференції, майстер-класів; 
-  інсценування спілкування із замовниками проектів ПЗ; 
-  інсценування проведення інтерв’ю з роботодавцями, тощо.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

 
Т.В. Батюта 

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 

На сучасному етапі становлення системи вищої освіти питання 
інтенсифікації процесу навчання та формування його нового змісту посідає 
важливе місце в реформуванні освіти вищої школи, тому прагнення знайти 
нові, ефективні форми, методи та технології навчання й виховання на сьогодні є 
досить актуальними.  

Традиційні засоби та методи навчання не завжди сприяють розвитку 
ефективної діяльності та продуктивного мислення студентів, тому часто 
віддається перевага репродуктивному мисленню та активізації навчально-
пізнавальної діяльності шляхом створення сприятливих педагогічних та 
психологічних умов для особистісно-орієнтованого навчання. Забезпечення 
таких умов зумовлено використанням інтерактивних методів навчання, які 
сприятимуть реалізації творчої активності учасників навчання. Це, в свою 
чергу, сприяє підвищенню ефективності інтелектуальної праці суб’єктів 
навчального процесу, спрямованої на осягнення студентами теоретичних знань, 
формування їх практичних умінь та навичок, розвиток особистості тощо [2].  

У педагогічній літературі подається кілька визначень поняття “рольова 
гра”: як групова форма навчання, у процесі якої використовується рольова 
структура проведення заняття, тобто набір ролей, які регламентують діяльність 
і поведінку студентів; засіб моделювання різноманітних умов професійної або 
повсякденної діяльності шляхом пошуку нових способів її виконання [1].  

На основі розгляду та аналізу методичної літератури [4] слід виділити 
такі особливості рольової гри:  

− рольова гра є навчанням в дії, тобто вона повинна бути пов’язана з 
навчальною метою; 

− рольова гра імітує різні аспекти людської діяльності та соціальної 
взаємодії; 

− рольова гра вимагає повної віддачі від учасників, їх реакції як 
вербальними, так і невербальними засобами в імпровізованій ситуації; 
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− рольова гра є мотивувальною, оскільки містить елемент 
непередбачуваності та можливість застосування ситуації, що розігрується, у 
реальному житті; 

− рольова гра знімає протиріччя між абстрактним характером навчального 
предмета і реальним характером професійної діяльності; 

− рольова гра містить момент несподіванки, що вимагає уважності та 
швидкої реакції учасників; 

− рольова гра дає можливість простіше висловити свою думку, знаходячись 
в ролі діючої особи, що сприяє емоційному піднесенню учасників гри. 

За словами дослідників [3], з методичної точки зору, гра постає 
навчальним завданням, що охоплює мовні, комунікативні та діяльнісні складові 
і в якому створюються реальні умови для прояву мисленнєвої діяльності 
студентів. Ігри, розроблені на конкретних ситуаціях, вводять студентів в сферу 
професійної діяльності, розвивають у них здатність критично оцінювати 
конкретну ситуацію, знаходити рішення з метою її вдосконалення та є 
потужним стимулом активізації самостійної роботи, спрямованої на отримання 
професійних знань та навичок. Особливо ефективним є формування 
мовленнєвих навичок у такий спосіб у навчанні студентів немовних 
спеціальностей, оскільки важливим є засвоєння інформації технічного 
спрямування, зокрема лексичного матеріалу та граматичних конструкцій. 
Отримані в процесі гри практичні навички дозволяють майбутньому 
спеціалісту уникнути помилок, які виникають у процесі самостійної трудової 
діяльності.  

Відповідно до класифікації рольових ігор, розрізняють навчально-рольові 
та ділові ігри. Основним завданням навчально-рольової гри є забезпечення 
всебічного та детального аналізу тієї чи іншої проблеми. Ділова гра спрямована 
на те, щоб за рахунок імітації справжніх щоденних – професійних чи 
побутових – ситуацій, студенти, виконуючи “справжні”, а не “навчальні” ролі, 
набували уміння та навички, спрямовані на реалізацію різних видів практичної 
діяльності.  

У процесі навчання іноземної мови студентами немовних спеціальностей 
рольову гру як форму контекстного навчання варто обирати насамперед для 
вирішення таких педагогічних завдань: формування у студентів цілісного 
уявлення про професійну діяльність та її динаміку; розвиток теоретичного та 
практичного мислення в професійній сфері; отримання проблемно-
професійного та соціального досвіду, у тому числі й прийняття індивідуальних 
та колективних рішень; формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов 
для її створення.  

Наведемо приклад ділової гри запропонованої нами студентам 4 курсу 
навчання спеціальності “Телекомунікації” на занятті з англійської мови. 

Тема гри: “Working in the field of Information Technologies” 
Мета гри: формування та розвиток у студентів уміння висловлювати та 

доводити свою точку зору в контекстi аргументативного дискурсу; розвиток 
навичок говоріння на задану тематику. 
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Situation: Discuss the role of virtual working in modern world and in the 
sphere of Information technologies itself. Express your agreement or disagreement 
towards working virtually. Speak in favor of virtual working and against it. Discuss 
pro’s and con’s of virtual working in different fields of technologies.  

Roles: Student A. Read these advantages of virtual working, and share them 
with Student B. 

− More efficient use of time  
− Efficient use of training budget  
− Increased productivity  
− Greater participation  
− Better use of individual time  
− Greater equality  
− Less air pollution  
Student B: Read the disadvantages of virtual working, and share them with 
student A.  
− Over-reliance on email  
− Failure to respond to message  
− No socializing  
− More time needed  
− Working over different time zones 
− Intercultural communication issues  
− Cost issues  
Таким чином, в результаті проведення рольової гри можна зробити 

висновок про її поліфункціональність, яка виховує здатність самостійно 
мислити, висловлювати аргументи, доводити свою точку зору; тренує й 
закріплює професійні знання, формує мовленнєву, міжкультурну та 
комунікативну компетентність. Ігрові методи навчання, які в результаті 
практичної педагогічної діяльності отримали переваги над традиційними 
формами навчання, дозволяють викладачеві розвивати в студентів 
комунікативні уміння та навички; приручати працювати в команді; 
забезпечувати студентів необхідною інформацією, без якої неможливо 
реалізувати спільну діяльність; вести грамотний діалог між суб’єктами 
навчання – викладач – студент; сприяти зменшенню нервового навантаження 
студентів та спонукати до діалогу та дій. Аналіз застосування одного з 
активних методів навчання “ділової гри” в процесі вивчення іноземної мови 
показав, що все це сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу та 
підготовки спеціалістів до їх професійної діяльності.  
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РОЛЬ АВТЕНИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ФОРМУВАННІ 
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 
Н.П. Башук 

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 

В зв’язку з приєднанням України до Болонської системи, процесами 
глобалізації, інтернаціоналізації, академічної мобільності та впровадженню 
нових інформаційних технологій в освіту кардинально змінюються вимоги до 
іншомовної підготовки спеціалістів у вищій школі, мета якої є формування 
іншомовної комунікативної компетенції. 

У відповідності з новими вимогами завдання викладача іноземної мови 
полягає у виборі методів, форм та засобів навчання, які забезпечують 
оволодіння закономірностями функціонування мови, яка вивчається, 
основними дискурсивними способами реалізації комунікативної мети 
висловлювання, особливостями офіційного, нейтрального і неофіційного 
регістрів спілкування, етичними нормами поведінки, прийнятими в соціумі 
іншої культури. Особливого значення в розвитку вміння здійснювати 
міжкультурний діалог, в залученні студента до пізнання іншої культури 
набувають автентичні матеріали. Сьогодні все частіше використовуються 
автентичні матеріали при формування іншомовної комунікативної компетенції. 
Проведення занять іноземною мовою з використанням автентичних матеріалів 
створює прототип іншомовного середовища, наближає навчальний процес до 
справжньої комунікації даною мовою, що і пояснює актуальність їхнього 
застосування в умовах відсутності природного мовного середовища. 
Дослідження вітчизняних та закордонних вчених показують, що робота з 
різними автентичними матеріалами сприяє підвищенню комунікативно- 
пізнавальної мотивації, формуванню лінгвокраїнознавчої та міжкультурної 
компетенції, позитивно впливає на емоційний стан студента, забезпечує 
можливість одночасно звернутись і до мови і до культури. 

Останнім часом викладачі іноземної мови все частіше користуються 
такими автентичними матеріалами як підручники закордонних авторів. Так, при 
вивченні німецької мови як другої іноземної мови на факультеті лінгвістики 
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використовуються підручники “Themen aktuell” на 1 та 2 курсах, 
“Em. Neu. Brückenkurs” на 3 курсі, “Em. Neu. Hauptkurs” на 4 курсі, 
“Em. Neu. Abschlusskurs” на 5 курсі. До автентичних матеріалів відносяться 
також і аудіоматеріали (аудіотексти, пісні, аудіокниги, реклама і радіопередачі), 
відеоматеріали (новини, художні та документальні фільми, телешоу, телевізійна 
реклама) та так звані прагматичні матеріали (рекламні проспекти з туризму, 
відпочинку, робочих вакансій, авіа- та залізничні квитки, меню та рахунки, 
етикетки), які також залучаються до навчального процесу. Вони 
характеризуються природністю лексичного наповнення та граматичних форм, 
ситуативною адекватністю мовних засобів, що використовуються. В них 
відображаються особливості національної культури, тобто вони є в деякій мірі 
дзеркалом національної культури. Саме вони розкривають студенту культуру 
носіїв мови, їхні ціннісні орієнтири та бачення світу, надають можливість 
співставляти та знаходити спільні та відмінні риси рідної та цільової 
лінгвокультури, тобто завдяки роботі з автентичними матеріалами найбільш 
оптимально формується іншомовна комунікативна компетенція.  

Система роботи з автентичними матеріалами покликана забезпечити 
ефективну реалізацію основних функцій, які виконують автентичні матеріали в 
освітньому процесі – інформативну, організаційну, інтегративну, ілюстративно-
наочну, розвиваючу та виховну. Інформаційна функція полягає в тому, що 
автентичні матеріали створюють мовний зразок (зразок вимови, інтонації, 
лексико-граматичний зразок), відтворюють умови природного спілкування, 
будь-які просторові та часові ситуації, як реальні так і уявні, в будь-якій 
послідовності, передають інформацію про країну, мова якої вивчається, 
допомагають більш чітко уявити ситуацію описану в тексті. Організаційна 
функція проявляється в тому, що автентичні матеріали забезпечують “ефект 
присутності”, стимулюють мовленнєву діяльність, містять величезний 
мотиваційний потенціал. Інтегративна функція полягає в тому, що автентичні 
матеріали можуть поєднувати частини заняття та добре інтегруватись в заняття. 
Ілюстративно-наочна функція проявляється в тому, що автентичні матеріали є 
синтезом всіх видів наочності (зорової, слухової, моторної, змішаної, мовної, 
ситуативно-модельної, предметної, образної) та є засобом занурення в 
природне середовище на всіх етапах навчання. Розвиваюча функція полягає в 
тому, що автентичні матеріали сприяють розвитку таких якостей студента як 
спостережливість, уява, увага, мовна пам'ять, а також їхньому застосуванню у 
всіх видах мовленнєвої діяльності. Виховна функція реалізується у вихованні 
почуття поваги до народу та культури країни, мова якої вивчається, 
усвідомленні незнайомого, незвичного, чужого, стереотипів, які виникають при 
сприйнятті іншої культури, порівнянні їх з рідною мовою та культурою. 

Отже, систематичне використання автентичних матеріалів під час 
вивчення іноземної мови сприяє підвищенню рівня іншомовних знань 
студентів, а отже і їхньої мовної компетенції, слугує стимулом для посилення 
мотивації, занурення в культурне середовище країни, мова якої вивчається. 
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OVERCOMING LANGUAGE BARRIER 
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Many people who learn a foreign language face the problem of language 
barrier. It hampers in speaking the foreign language freely. Because of lack of self-
confidence, it becomes an obstacle in communication among the people from 
different countries. 

Obstacles in communication are caused by lack of confidence. People are 
afraid of adjustment making grammar or pronunciation mistakes or not knowing what 
words to choose to express their ideas. That is why people prefer to keep silence 
rather than being embarrassed. 

Another reason can be hidden in childhood, when we begin to study a foreign 
language, and maybe the teacher was not good and friendly and had his or her own 
teaching methods. Therefore, teachers should bear in mind that individual approach 
to every student in the class is essential, and good teachers must be always friendly 
and humane. 

There is another reason which hampers in speaking a foreign language freely; it 
is psychological factor which depends on a person’s disposition. If a person is shy 
and reserved, these features will not help in overcoming the barrier. 

How to overcome this difficulty in learning foreign languages? Firstly, to 
realize this problem and to understand the reasons of its emergence. Secondly, to 
have a strong motivation to overcome it. Thirdly, to create conditions and to find 
resources for extermination of this obstacle. Undoubtedly, travelling helps a lot 
in this if you have an opportunity. But technology can help as well. Apps aimed 
at overcoming the language barrier come out all the time. Look for language apps 
that pronounce phrases for you; some even have games to make learning more 
fun. 

One learning a foreign langue should remember that it is not embarrassing to 
speak even with mistakes, “keep a thick skin”. Much worse is to shut within the walls 
of your own uncertainty. The practical advice is to start talking while you clean the 
house or wash up, even mentally. Also it’s worth speaking in the group with the 
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teacher or group mates. It is good to have pen-friends and to talk to them on Skype or 
write letters. Nowadays there are a lot of speaking clubs helping to develop speaking 
skills. And one should not be afraid of using the knowledge of the language travelling 
abroad.  

There is an effective method of learning foreign languages with the help of 
music. It was developed by Professor Kh. Khachaturyan. Using this method, learners 
read foreign texts, make questions, learn dialogues and speak in the foreign language 
to the music. As music helps in overcoming language barriers and person’s 
uncertainty and also creates a pleasant atmosphere in the class. 

There are a lot of ways of learning foreign languages. Surely speaking a 
foreign language is not easy, but it is possible. One should not stop because of 
difficulties, but simply and confidently overcome them. We should remember that 
language learning can be pleasant and it can enrich us. 

 
СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ КРИТИЧНОМУ МИСЛЕННЮ 

 
К.І. Бондаренко 

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 

В наш час навички критичного мислення набули особливого значення 
серед освітніх цілей, оскільки вміння ефективно знаходити, оцінювати і 
використовувати інформацію стає все більш визначальним не тільки в роботі 
фахівців різних галузей, але й в повсякденному житті. Критичне мислення 
допомагає у випадку, коли проблема чітко не визначена і не може бути 
“правильної” відповіді. Суть критичного мислення полягає в ухваленні 
обміркованих та незалежних рішень. Йому притаманні усвідомленість і 
самовдосконалення. Здатність критично мислити є важливим чинником 
успішності фахівця в будь-який сфері, оскільки вміння пошуку і аналізу 
необхідної інформації, чітке і зрозуміле формулювання питань, об’єктивне 
оцінювання альтернативних варіантів рішень стали вимогами сьогодення. 

Дослідження процесу навчання критичному мисленню виявили ряд 
необхідних вмінь і навичок, пов’язаних зі здатністю до критичного мислення, а 
саме [1]:  

1. Пошук аналогів та логічні зв’язки між окремими частинами 
інформації. Для підготовки матеріалу з певної теми студенти використовують 
інтернет-ресурси, це, в свою чергу, розвиває вміння знаходити потрібну 
інформацію в інтернеті, аналізувати отриману інформацію щодо її 
релевантності.  

На етапі аналізу інформації можна застосовувати метод “Кластер”. Цей 
метод дозволяє мобілізувати увагу і мислення на заданій темі. Ефективність 
його полягає в тому, що в процесі осмислення активізуються зорова пам'ять і 
творча уява. Метод  “Кластер” допомагає нелінійно представити інформацію у 
вигляді групи фактів або кластерів, мобілізуючи увагу на конкретній темі. 
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Кластери можуть бути у вигляді грона, або у вигляді окремо розміщених груп з 
наступним встановленням якомога більшої кількості логічних зв’язків [2]. 

2. Визначення актуальності і достовірності інформації. В процесі пошуку 
необхідної інформації необхідно брати до уваги ступінь її об’єктивності і 
достовірності.  

3. Виявлення проблеми і її вирішення. При вирішенні проблеми можна 
поділити на такі етапи:  

- формулювання проблеми; 
- пропозиції щодо вирішення проблеми. Студентам можна 

запропонувати викласти свої пропозиції письмово. 
4. Пошук і оцінка рішення через альтернативні варіанти вирішення 

проблеми. 
5. Вміння ставити питання, які обумовлюють різноманітні відповіді. 

Питання мають бути таким, що заохочують до логічного мислення. Відкриті 
питання заохочують студентів до творчого підходу у вирішенні проблеми. 
Відкриті питання починаються: “Що?”, “Хто?”, “Де?”, “Як?”, “Ким?”, “Коли?”. 
В англійський мови це, так звані,  Wh-questions. Запитання такого типу 
допомагають з’ясувати проблему і розвивають діалогічні навички. 

6. Вміння виводити судження. Критичне мислення потребує виважених 
суджень, тому студентам пропонується підготувати письмові відповіді на 
поставлені питання.  

Володіння іноземною мовою означає її використання в різноманітних 
ситуаціях, в тому числі в професійній сфері.  Досвід використання критичного 
мислення в процесі вивчення іноземної мови допомагає майбутнім фахівцям 
розвинути вміння висловлювати критичні думки і надавати логічні пояснення 
деталей і прикладів в іншомовному середовищі.  

Критичне мислення надає поштовх для розвитку творчого мислення, що є 
чинником внутрішньої мотивації студентів. Навчання з рутинного процесу 
засвоєння інформації перетворюється на  творчий пошук, розкриваючи 
потенціал студентів. Роль викладача в цьому процесі полягає в зазначенні 
орієнтирів і спрямуванні студентів в їхньому творчому пошуку. 
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Іноземна мова стає невід'ємною частиною фахової підготовки 
спеціалістів. Тому головне завдання вищого навчального закладу допомогти 
студентам досягти певного рівня володіння іноземною мовою для її 
подальшого практичного використання у своїй професійній діяльності. Успіх 
цього завдання залежить від викладача та його вміння успішно впроваджувати 
у навчальний процес як традиційні, так і новітні методи та технології навчання. 
Цілий ряд критеріїв треба враховувати при виборі форм та методів при 
викладанні іноземної мови. Необхідно створити середовище, яке сприятиме 
підвищенню мотивації та бажанню практичного застосування знання іноземної 
мови, розвитку творчих здібностей, заохочуванню до активної участі у 
навчальному процесі. Для того щоб стимулювати активну діяльність студентів 
та самостійну роботу, слід використовувати різноманітні форми аудиторної 
роботи: групову, індивідуальну, колективну. Завдяки швидкому розвитку 
інформаційних технологій навчальний процес потребує постійного 
удосконалення, перегляду та зміни стратегії навчання. Отже, головне завдання 
викладача – органічно поєднати методи, технології, форми, засоби навчання 
для того, щоб студенти досягли найкращих результатів у вивченні іноземної 
мови та здійсненні професійного та міжкультурного спілкування. 

Основна мета викладання іноземної мови для студентів технічних 
закладів – це формування іншомовної комунікативної компетенції, яка є 
ознакою професійної компетентності сучасного фахівця. Надбання 
комунікативної компетенції дає змогу реалізувати знання іноземної мови для 
задоволення професійних потреб, реалізації ділового спілкування та 
подальшого фахового самовдосконалення. Сучасний спеціаліст має швидко 
пристосовуватись до нових умов праці, якісно засвоювати нові технології та 
знання. Тому вже на етапі навчання у вищому навчальному закладі необхідно 
готувати студентів до роботи в умовах концентрації часу і зусиль. Коли існує 
проблема невідповідного співвідношення об’єму знань та кількості навчальних 
годин, використання новітніх технологій дозволяє усунути цю проблему і 
зосередитись на інтенсифікації освітнього процесу. Серед основних 
особливостей інтенсифікації слід визначити використання активних форм та 
методів навчання, збільшення кількості інформації, прискорення темпів та 
підвищення мотивації. Це сприяє формуванню у студентів певних навичок та 
вмінь у короткий термін.  

Ефективна організація навчального процесу може сприяти інтенсифікації 
навчання. Укладання дистанційних курсів для самостійної роботи студентів 
вирішує цілий ряд важливих питань: яскравість та динамічність, насиченість та 
різноманітна подача матеріалу, впровадження інтерактивних технологій, 
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підвищення творчого та інтелектуального потенціалу студентів за рахунок 
самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною 
технікою. Проектування та розробка інформаційної частини курсу має важливе 
значення, тому що майбутні кваліфіковані фахівці повинні володіти певними 
уміннями, що вказує на їх рівень професійно-комунікативної компетентності. 
Для того щоб студенти оволоділи фаховою лексикою, навчилися дискутувати, 
висловлювати власну думку, творчо вирішувати різноманітні комунікативні 
завдання необхідно використовувати навчальні матеріали, які відповідають 
можливостям студентів і є професійно-орієнтованими, впроваджувати поетапне 
оволодіння матеріалом, пропонувати завдання з усіх видів мовленнєвої 
діяльності. 

Для вивчення іноземної мови в технічних закладах виділяється невелика 
кількість аудиторних годин. Тому слід ретельно спланувати практичну роботу 
студентів і застосовувати форми навчання, які дозволять зробити освітній 
процес інтенсивним та нададуть студентам змогу активізувати свою діяльність 
протягом заняття. Принцип колективної взаємодії дозволяє студентам активно 
спілкуватися, обмінюватися інформацією, розширювати знання та покращувати 
вміння та навички. Це допоможе навчити студентів слухати один одного, 
порівнювати факти та відокремлювати головне, критично оцінювати та 
підсумовувати отриману інформацію. Засвоєння та вживання знань на практиці, 
підвищення мотивації, розвиток пізнавального процесу відбувається завдяки 
використанню ділової та рольової гри, створенню ситуацій подібних до 
реальних. Такі види діяльності змушують студентів активізувати свої знання та 
творчі здібності, використовувати свої навички. 

Планування практичної та самостійної  роботи студентів, використання 
відповідних методів та технологій навчання допомагає вдосконалити 
підготовку майбутніх фахівців, підвищити рівень володіння іноземною мовою, 
розвивати творчий та інтелектуальний потенціал студентів, зробити освітній 
процес більш насиченим та інтенсивним. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ АНГЛІЙСЬКОГО 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
 

О.В. Ващило  
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Актуальність питання навчання іншомовного говоріння майбутніх 

інженерів-механіків зумовлюється, в першу чергу, зв’язком з їх подальшою 
професійною діяльністю, яка передбачає участь у міжнародних конференціях, 
форумах та переговорах, закордонних наукових програмах та виставках 
інтернаціонального масштабу. 

Незважаючи на існування у суспільстві потреби у висококваліфікованих 
кадрах з високим рівнем знання іноземної мови, кількість годин, що 
виділяється на її освоєння у сучасних технічних ВНЗ України не можна назвати 
достатньою.  

За таких умов, постає потреба у практичній реалізації нової освітньої 
парадигми, яка спрямована на розширення сфери самостійної діяльності 
студентів.  

Однак, у зв’язку з тим, що самостійне оволодіння іншомовним усним 
мовленням – складне завдання, виникає необхідність розробки сучасної 
методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно 
орієнтованого монологічного мовлення (АПОММ), спрямованої, зокрема, на 
підвищення ефективності позааудиторної самостійної роботи студентів. Цим і 
зумовлюється актуальність нашого дослідження. 

Одним із шляхів вирішення цього питання є впровадження інноваційних 
засобів навчання, які б сприяли успішній самореалізації та розкриттю творчого 
потенціалу студентів. До таких засобів відносимо інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ), а саме сучасні інтернет-технології, зокрема технології Веб 2.0. 

Впровадження сучасних ІКТ в освітній процес є, з одного боку, 
об’єктивним результатом науково-технічного прогресу, а з іншого – нагальною 
потребою суспільної комунікації та пріоритетним завданням освіти в Україні. 
Такі технології сприяють створенню ситуацій практичного використання 
іноземної мови як інструменту міжкультурного пізнання та взаємодії.  

К. К. Стебльова визначає ІКТ в освіті наступним чином: “система 
сукупності методів засвоєння знань і способів діяльності на основі взаємодії 
викладача, студента та засобів інформаційно-комунікаційних технологій, 
спрямованих на досягнення результату навчального процесу”. ІКТ в освіті – це 
не просто засоби навчання; це якісно нові технології у підготовці 
конкурентоспроможних фахівців, які дозволяють вийти за рамки традиційної 
моделі навчання.  

Одними з найперспективніших ІКТ є сучасні Інтернет-технології, зокрема 
технології другого Вебу. Під терміном “Веб 2.0” розуміється сукупність 
технологій та інструментів, які сприяють розширенню можливостей Інтернет-
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користувачів: користувач може не тільки переглядати веб-сторінки, але й бути 
їх автором: вести блоги, розміщувати пости у соціальних мережах, 
використовувати власні стратегії для створення віртуальних спільнот. 

До основних переваг використання технологій Веб 2.0 у методиці 
навчання іноземним мовам відносять: можливість спілкування великих 
соціальних груп; певний ступінь анонімності, що сприяє саморозкриттю та 
самовираженню; легкість у роботі з контентом та наявність дружніх для 
користувачів інтерфейсів; можливість колективної роботи над будь-яким 
проектом; простота у використанні уже готових оболонок для створення 
авторських Інтернет-ресурсів; використання різноманітних форматів 
інформаційних повідомлень: текст, графіка, аудіо, відео.  

Серед технологій другого Вебу виділяють: вікі-технології (Wikipedia), 
блог-технології (Twitter, Blog.com, ЖЖ), соціальні мережі (Facebook, MySpace, 
Linkedln; Second Life; Odnoklassniki.ru; Profeo etc), мультимедійні технології 
(YouTube, iTunes; Scribd; Flicker; SlideShare), сервіс підкастів (Podcast people, 
PodOmatic, PodBean) та ін. 

Розглянемо можливість вибору технології Веб 2.0, використання якої 
дозволить розробити ефективну методику навчання АПОММ на етапі 
позаудиторної самостійної підготовки студентів. При цьому, вважаємо 
необхідним урахувати попередньо проведений нами огляд наукового доробку, 
який свідчить про існування різних підходів до навчання усного мовлення 
(С.Е. Кіржнер, М.В.  Куімова, Л.В. Малетіна, О.А. Обдалова, 
Н.Р. Петранговська, Н.М. Романова, П.О. Сидоренко, Є.М. Сунцова,). Наявні 
роботи, у яких пропонується навчати іншомовного професійно орієнтованого 
усного мовлення на основі читання (Л.В. Малетіна, М.В. Куімова, 
П.О. Сидоренко). Деякі автори (Н.М. Романова О.А. Обдалова, 
Н.Р. Петранговська) вважають необхідним навчати усного монологічного 
мовлення на основі аудіотекстів (аудіювання). Інші науковці (Є.М. Сунцова, 
С.Е. Кіржнер) вважають за доцільне задіяти не лише слухове, а й зорове 
сприйняття, і розробляють методику навчання усного монологічного мовлення 
на основі відеотекстів.  

Ми поділяємо думку М.В. Куімової, яка на початковому етапі пропонує 
навчати монологічного мовлення на основі читання та слідом за 
Н.Р. Петранговською, Є.М. Сунцовою, С.Е. Кіржнер вважаємо перспективним 
на просунутому етапі навчати АПОММ на основі сприйняття та розуміння 
інформації на слух, а саме з використанням фахових аудіотекстів (аудіофайлів). 

Виходячи із зазначеного вище, соціальний сервіс підкастів видається нам 
найбільш прийнятним для реалізації нашої мети – підвищення ефективності 
навчання АПОММ майбутніх інженерів-механіків (просунутий етап навчання) 
в умовах позааудиторної самостійної роботи. У нашому дослідженні під 
терміном “підкаст” розуміємо аудіофайл, що розміщується викладачем чи 
створюється та публікується учасниками навчального процесу на сервісі 
підкастів. 
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Проведений аналіз свідчить про можливість використання ІКТ в умовах 
самостійного опанування іноземної мови. У дослідженні також обґрунтовано 
вибір соціального сервісу підкастів як найефективнішої технології Веб 2.0 для 
розробки сучасної методики навчання майбутніх інженерів-механіків АПОММ. 
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ONLINE LISTENING MATERIALS FOR TEACHING ENGLISH IN 

TECHNICAL UNIVERSITIES 
 

O.A. Volkova 
National Technical University of Ukraine “KPI” 

 
Nowadays the importance and fundamental role of listening in language 

learning is increasing due to the development of modern information technologies 
which disclose new opportunities for teaching and learning English due to the 
availability of free authentic online professionally oriented audio and video materials. 
However, the effectiveness and success of using any audio and video materials 
depends substantially on their quality, quantity and the methodology of their 
application in ESP and EAP learning and teaching.  

Under ‘the quality’ we mean not only the sound and video reproduction but 
also the language used in the audio text, its range, accuracy, organization, cohesion, 
the pronunciation of speakers (the use of stress, rhythm, intonation) and the rate of 
articulation.  The term ‘quantity’ embraces the volume and duration of the audio and 
video text represented for listening, the number of its presentations and the frequency 
of different listening materials’ use per unit. Last but not least is the methodology of 
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audio and video materials application. It involves the procedures of planning and 
designing of listening sequences on the basis of selected audio and video materials. 

In order to choose the appropriate audio and video materials we have to define 
criteria for their selection and we need to know their available sources. According to 
the National curriculum for universities [4, p. 34, p.54] relevant audio and video 
materials 1) should correspond to the learning objectives, aims and content of the 
university ESP or EAP curriculum; 2) be student-centred and take students’ 
backgrounds into consideration ‒ their previous knowledge, initial and target 
proficiency language levels, interests, motivation, study and target needs; 3) provide 
opportunities for students’ self-study; and 4) be professionally oriented in order to 
develop not only language but also professional knowledge and skills. The above-
mentioned selection criteria refer to the basic ones. The more detailed analysis of 
audio and video materials should also include: materials’ topicality, complexity, 
terminology and content richness, logical completeness, information and 
communication value, authenticity, motivation power, correspondence to the field of 
study and students’ knowledge in their professional field, the length and volume of 
the recorded audio or video material [1, p. 67; 2, p. 78; 3, p. 111].  

Consequently, the guiding criteria for selecting audio and video are determined 
by students, the university curriculum and the quality of the authentic audio and 
video material.  

ESP and EAP teachers in technical universities can find a great variety of 
specialism- and study-related audio and video materials on the Internet. The most 
widespread and reliable sources (with standard literate language) are lectures given 
by lecturers of different universities, advertisements placed online by companies 
promoting their products and services, documentaries, popular science films, and 
webinar-friendly audioslide presentations to scientific articles. An audioslide 
presentation is a new but gaining popularity format that gives authors the chance to 
familiarize readers with their research and relevantly appreciate it. Presentations are 
developed by authors of articles and placed online by world-known publishing 
corporations. Each presentation lasts from 4 to 5 minutes. Presentations are very 
convenient for use as they do not require cutting down. Listening and watching them 
can improve not only listening but also writing and speaking skills which students 
can apply in the future in order to create audioslides to their own articles and to 
successfully participate in scientific conferences. Audioslides comprehension can 
also help students choose the essential for their scientific work articles and orient 
themselves more easily in the world of scientific literature.  

Authentic online audio and video materials represent an influential and 
powerful tool in teaching and learning languages. However, it is worth mentioning 
that they can become such a tool only in case of their systematic and cyclic 
implementation in the process of formation and development of all macro-skills at all 
stages of foreign language teaching and learning. Without well-developed 
methodology of their application in ESP and EAP learning and teaching they 
represent raw building material for formation and development students’ 
communication competence. 
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психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 19. – С. 110–117. 

4. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [колектив 
авторів : Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 
119 с. 

 
САМООЦІНЮВАННЯ ВМІНЬ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ  

 
А.М. Володько 

аспірант, 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Пріоритетним завданням під час навчання студентів усного послідовного 

перекладу є вдосконалення не тільки предметної та стратегічної, а й навчально-
пізнавальної та психічно-психологічної компетенції, розвитку двох останніх у 
сучасній методиці навчання перекладу приділяється недостатня увага. 
Важливим аспектом розвитку вмінь самостійно навчатися та тренувати усний 
послідовний переклад як в рамках самосійної роботи студента, так і в 
подальшій перекладацькій практиці є самооцінювання студентами власних 
текстів перекладу та перекладацької ситуації загалом. Це сприяє саморефлексії 
та удосконаленню вміння визначати та виправляти недоліки власних 
мисленнєвих, біхевіористичних та психомоторних механізмів для покращення 
якості та швидкості перекладацьких дій та тексту перекладу. Таким чином, тут 
йдеться не про внутрішній когнітивний процес притаманний всім 
особистостям, а про вмотивоване бажання студентів детально оцінити недоліки 
та проблеми власного тексту перекладу і перекладацької ситуації та 
ґрунтуючись на проведеному аналізі вдосконалити власну перекладацьку 
компетентність [3]. 

Нами виділено два можливі способи проведення керованого 
самооцінювання студентів, ефективність яких підтверджено 
експериментальним дослідженням: 
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1) використання таблиці самооцінювання студентів, створеної на основі 
особливостей психологічного змісту та причинно-наслідкових зв’язків 
психолінгвістичних процесів під час усного послідовного перекладу [1]; 

2) контрольний лист самооцінювання студентів, що сприяє усвідомленню 
студентами власного прогресу під час навчання усного послідовного перекладу [2]. 

Компоненти таблиці самооцінювання студентів визначені на основі 
досліджень психологічного змісту усного послідовного перекладу та 
психологічної готовності студентів до навчання. За допомогою представленої в 
таблиці інформації після виконання перекладу кожен студент може самостійно 
визначати проблеми чи помилки, які у нього виникли. Викладач може 
припустити в чому полягає проблема студента під час перекладу, але знати 
напевне не може, оскільки когнітивні процеси індивіда непідвладні 
сторонньому впливу і можуть бути правильно визначені лише досвідченими 
психологами. Однак, оскільки таблиця включає опис труднощів під час усного 
послідовного перекладу, можливі причини їх виникнення та рекомендації щодо 
їх уникнення, студенти отримують можливість її самостійного опрацювання та 
вдосконалення вмінь у відповідності до зазначених рекомендацій, в чому 
полягають переваги використання таблиці самооцінювання. 

Контрольний лист самооцінювання студентів слугує для попереднього 
оцінювання вмінь та знань студентів до навчання усного послідовного 
перекладу та для їхнього оцінювання після завершення виконання кожного 
навчального модуля. За структурою контрольний лист поділяється, як і 
розроблена нами система вправ для навчання усного послідовного перекладу,  
на чотири групи: вміння мікрореферування, абзацно-фразового, реферативного 
та усного послідовного перекладу, кожна з яких містить інші складові, що 
відповідають навчальним цілям для кожної групи вправ. 

Таким чином, на основі зазначених вище можливостей до 
самооцінювання під час навчання усного послідовного перекладу студент 
отримує задокументовані результати власного оцінювання, за якими він 
простежує прогресію вдосконалення  вмінь, що є мотивуючим фактором для 
ефективного навчання з огляду на наявність умов визначення персональних 
навчальних цілей ґрунтуючись на матеріалах проведеного самооцінювання. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЖАНРУ КІБЕРПАНК ДЛЯ МОТИВАЦЇ 
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АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

В.М. Гавриленко 
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На сьогоднішній день в умовах постійних глобалізаційних процесів 

одним з провідних аспектів для успішної реалізації себе в обраній професії є 
знання іноземних мов, серед яких англійська мова займає домінуючу позицію. 
Однак маємо зазначити, що вивчення іноземних мов в українських школах не є 
всезагальним, або ж викладання ведеться на недостатньо високому рівні. А от 
до вищих навчальних закладів вступають студенти з надзвичайно низьким 
рівнем знань, або й такі, які взагалі змушені починати вивчення “з нуля”. Тому 
одна з ключових задач викладача, який викладає англійську мову технічного 
спрямування – не лише закласти базу для оволодіння 4 основними типами 
мовленнєвої діяльності – слуханням, говорінням, письмом і читанням, а й 
заохотити студентів до подальшого самостійного вивчення мови. 

Нині в педагогічних методиках превалює особистісно-орієнтована 
складова, в якій наголос робиться на роботу не лише з групою, а і з окремим 
студентом. Методики з такою складовою не тільки підвищують індивідуальну 
мотивацію студента до вивчення іноземної мови, а й розвивають його 
когнітивні здібності, вчать його розпізнавати і адекватно реагувати на 
різноманітні комунікативні ситуації, а також покращують вміння студента 
вибудовувати логічні зв’язки при користуванні мовою.  

Один з типів діяльності, який ми пропонуємо взяти до уваги в рамках 
застосування вищезазначених методів – це читання студентами літератури 
жанру кіберпанк мовою оригіналу. 

Кіберпанк як жанр наукової фантастики набув популярності на початку 
1980х років з виходом роману У. Гібсона “Нейромант”. Ряд вчених вважає, що 
поява кіберпанку як літературного жанру була спричинена бурхливим 
розвитком інформаційних технологій. Цей жанр є надзвичайно точним в 
аспекті вживання технічних термінів та контексту їх вживання і вимагає від 
своїх читачів обізнаності в питаннях функціональності та розвитку 
різноманітних технологій, і зокрема – мережевих та комп’ютерних. 

Основними художніми елементами, притаманними творам такого жанру є 
кіберпростір, віртуальна реальність, штучний інтелект, кіборги/роботи, хакери, 
теми нанотехнологій та квантової фізики. Головними героями найчастіше є 
хакери, які виступають проти правління мегакорпорацій, борються за вільний 
доступ до інформації тощо. Більшість дій виконується у віртуальному просторі. 
Твори цього жанру найчастіше відносять до контркультурної наукової 
фантастики, адже вони змальовують тему конфлікту звичайної людини та 
правлячого класу (транснаціональних корпорацій), тему відчуження та 
самотності. 
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Робота з текстами такої тематики рекомендується для студентів технічних 
спеціальностей, майбутня робота яких пов’язана з комп’ютерами або IT-
сферою взагалі. І як один з типів діяльності читання таких творів бажано 
застосовувати в рамках певного комплексного методу, наприклад, 
когнітивного. В ході використання цього підходу в першу чергу створюється 
ментальний образ іншомовного слова. Після побудови образу слова та пошуку 
інформації про нього (з подальшим її накопиченням) настає етап інтеріоризації, 
тобто студент вчиться використовувати нову лексичну одиницю в правильному 
контексті, як смисловому, так і граматичному. Разом з цим здійснюється 
перехід одиниці до довготривалої пам’яті. Студент звикає використовувати цю 
лексему в складі певних лексичних блоків в рамках визначених контекстних 
структур (речень або частин речень). В цьому процесі одна з ключових ролей 
відводиться когнітивним здібностям студента. На заключному етапі в мисленні 
студента вибудовуються асоціативні зв’язки цієї лексичної одиниці з іншими 
одиницями. Отже, когнітивний образ набуває стійкості. 

Таким чином, студенти,читаючи твори такого жанру бачитимуть реальну 
сферу застосування слів та словосполучень, готові кліше та граматичні 
конструкції, які можуть застосовуватись у сфері їх майбутньої професійної 
діяльності. Так як твори жанру кіберпанк є власне художніми творами, то 
студенти відчуватимуть меншу перевантаженість саме технічною інформацією, 
органічно використовуючи її для розуміння сюжету в рамках обраного твору, і, 
у свою чергу, сприймання і запам’ятовування лексики і граматичних структур 
відбуватиметься не шляхом “зазубрювання”. 

На практичних заняттях під час перевірки засвоєння прочитаного 
викладач може запропонувати студентам наступні вправи: 

1) обрати слово або словосполучення з тексту та побудувати смислову 
мережу слів і словосполучень (наприклад, до слова “terminal” підбираються 
складові цього поняття, вказуються можливі контекстні синоніми, які 
зустрічались в тексті і т.і.); 

2) провести ігрову симуляцію ситуації з тексту або схожої ситуації з 
використанням засвоєного лексичного і граматичного матеріалу; 

3) провести дискусію на тему прочитаного, спонукаючи студентів 
виражати думки стосовно змісту прочитаного, характеристик героїв і ситуацій, 
можливого розвитку сюжету, при цьому послуговуючись вивченою лексикою і 
граматичними конструкціями. 

Ключовими завданнями для викладача в рамках виду діяльності є 
вироблення мотивації, позитивного мовного досвіду у студентів, підвищення 
мовної інтуїції, підсилення креативності студентів в рамках процесу 
користування іноземною мовою, адже лише в такому випадку відбуватиметься 
процес “врощення” сформованих образів у різні види мовленнєвої діяльності. 
Важливою умовою оволодіння лексичним аспектом іншомовного мовлення є 
саме побудова розмереженої системи зв’язків у слові. 
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ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 
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На початку XXI століття в нашій країні на тлі євроінтеграції відбувається 

бурхливий розвиток різноманітних культурологічних зв'язків і виникає великий 
інтерес до вивчення соціокультурного контексту інших країн. Ми переживаємо 
період глобальних інновацій у всіх галузях культури, техніки, економіки, які 
постійно змінюють систему відносин людини зі світом. Виникає необхідність у 
новій стратегії виховання і навчання. Внаслідок зростання міжнародних зв'язків 
та процесу демократизації суспільства, розвитку світової глобалізації в 
міжнародні культурні відносини залучається все більша кількість країн. Метою 
міжкультурної комунікації стає, насамперед, отримання знань про повсякденне 
життя, норми та життєві цінності інших народів Європи та світу. Поняття 
соціокультурної компетенції набуває особливої актуальності і значного 
поширення у всьому світі. 

Освіта на даний час стає більш інтернаціональною, багатомовною і 
полікультурною. Велика кількість студентів опановують іноземні мови, 
читаючи книги, газети, журнали на іноземній мові. Студенти отримують доступ 
до Інтернету, спілкуються з носіями мови, слухають музику, знайомляться з 
предметами мистецтва, долучаючись таким чином до культури країн, мови яких 
вивчаються. Таким чином, оволодіння іноземними мовами, вміння правильно 
зрозуміти співбесідника сприяє розумінню інших культур. Розвиток 
соціокультурної компетенції безпосередньо пов'язаний із полікультурною 
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освітою. Розвиток полікультурної освіти обумовлений самою суттю процесів 
демократизації й гуманізації українського суспільства. Полікультурна освіта – 
це інтеграція людини в культуру, можливість її самореалізації при збереженні 
зв'язку з рідною мовою і культурою, що в результаті сприяє безконфліктній 
ідентифікації особистості в багатокультурному суспільстві та її інтеграцію в 
полікультурний світовий простір.  

Радикально змінюється зміст навчання іноземним мовам. Зникають 
елементи традиційно-структурного напряму, при якому основне завдання 
викладача іноземної мови полягає в тому, щоб дати студентам основний набір 
фонетичних та лексико-граматичних відомостей про мову, а потім 
проконтролювати їх засвоєння. Все більше людей розуміють, що вони повинні, 
в першу чергу, навчитись адекватно користуватися іноземною мовою як 
засобом міжкультурної комунікації. Найбільшу перевагу у суспільстві 
отримують погляди на мову як на засіб спілкування. Розширюються рамки 
навчання спілкуванню іноземною мовою за рахунок включення елементів 
соціокультурної комунікації. Аксіомою стає те, що мова несе відбиток культури 
та менталітету, і це, в свою чергу, відбивається на мовному етикеті. 

Метою опанування іноземною мовою у вищому технічному навчальному 
закладі повинно бути не навчання задля навчання, отримання прагматичних 
знань, навичок та вмінь, а в першу чергу, всебічний розвиток особистості 
майбутнього фахівця. Як зміст навчання тут виступає розвиток загальної 
культури, яка включає в себе особистісне засвоєння духовних цінностей, 
залучення до загальносвітової скарбниці знань. І.А. Бодуен-де-Куртене вважав, 
що найкращі результати у навчанні іноземних мов досягаються лише в 
результаті ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається [1]. 
Л.В. Щерба визнавав велике виховне і загальноосвітнє значення іноземних мов, 
вважаючи, що вивчення іноземної мови допомагає самопізнанню, маючи на 
увазі важливу роль мов не тільки в пізнанні духовного життя народу – носія 
мови, а й у поліпшенні знань своєї рідної мови, яку не можна вивчати 
досконало без опанування іноземною [2]. 

Необхідність поставити студента в центр навчального процесу, зробити 
його активним суб'єктом навчальної діяльності, організувати його взаємодію з 
іншими студентами, надання навчальному процесу реальної практичної 
спрямованості вимагає комплексного розвитку всіх мовних навичок та вмінь, 
приділяючи особливу увагу таким видам мовної діяльності, як аудіювання та 
говоріння. Використання автентичних текстів з метою розвитку комунікативної 
компетенції студентів дозволяє застосовувати реальний матеріал в процесі 
оволодіння іноземною мовою. На уроці доцільно використовувати приклади, 
взяті зі спостережень за автентичним спілкуванням носіїв мови. 

Процеси оновлення у сфері навчання іноземним мовам у вищих 
навчальних закладах створюють ситуацію, в якій викладачі мають право і 
можливість самостійного вибору курсів навчання предмета, навчальних 
посібників та інших навчальних засобів. Саме викладач повинен обрати з 
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безлічі методичних систем ту, яка більшою мірою відповідає сучасним 
педагогічним реаліям та потребам конкретних студентів. 
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Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена динамічністю 

соціально-економічних і духовних процесів, які протікають на тлі науково-
технічної інформаційної революції в усьому світі, орієнтацією України на 
інтеграцію з європейськими країнами та інтернаціональний характер ділових 
відносин у різних сферах діяльності людини, що вимагає модернізації 
професійної підготовки у вищій школі. 

Складність розв’язання цієї проблеми визначається стрімким розвитком 
сучасних комунікаційних технологій, який значно розширив можливості 
фахівця щодо комунікацій, інформаційного забезпечення, породивши 
виникнення гострих суперечностей між: 

- потребою практики у висококваліфікованому спеціалістові, здатному 
здійснювати на високому рівні професійну комунікацію, майстерно 
використовуючи вербальні, невербальні й комп’ютерні засоби комунікації та 
реальною підготовкою до неї студентів; 

- новою парадигмою освіти, заснованою на демократизації й гуманізації; 
суб’єкт-суб’єктній взаємодії та превалюванням у сучасному освітньому процесі 
авторитарних комунікативних форм;  

- рівнем розвитку інформаційного середовища і якістю підготовки 
фахівців до використання можливостей цього середовища для особистісного 
зростання завдяки збагаченню досвіду встановлення різноманітних 
комунікативних зв’язків;  

- обсягом наукової інформації, отриманої за допомогою сучасних 
інформаційних і комунікаційних технологій та можливостями індивіда до її 
сприйняття, обробки, засвоєння, передачі й використання в професійній 
діяльності [5]. 

Вирішення наведених суперечностей потребує переосмислення 
теоретико-методологічних основ та концептуальних підходів до підготовки 
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майбутнього фахівця, здатного до вирішення сучасних проблем комунікації, 
реформування мети, змісту, технологій навчання. 

Аналіз різних наукових джерел, практичного досвіду підготовки 
студентів до професійної комунікації в процесі фахової та наукової підготовки 
дав змогу виділити три взаємозв’язані між собою аспекти розв’язання цієї 
проблеми, а саме: методологічний, теоретичний та технологічний. 

Методологічний аспект передбачає наукове обґрунтування сутності 
інтеграції понять “комунікативність особистості” й “компетентність 
особистості” в одне феноменальне поняття комунікативної компетентності 
особистості, що й передбачає розробку сучасної концепції підготовки 
майбутніх спеціалістів до професійної комунікації [1]. 

У теоретичному аспекті провідними питаннями є оновлення змісту 
підготовки, професійна та комунікативна спрямованість навчання професійної 
комунікації, активізація практичної комунікативної діяльності студентів із 
метою формування ціннісного ставлення до професійної комунікації, розвитку 
системи комунікативних умінь. 

Технологічний аспект містить розробку модульної інформаційно-
комунікаційної технології, що передбачає організацію модульного навчального 
процесу, до складу якого входять такі компоненти: ціннісно-мотиваційний, 
функціональний та управлінський; створення навчальних модулів як інтеграції 
змістовних, технологічних і контрольно-діагностичних компонентів, активізації 
самостійної роботи студентів, застосування елементів дистанційної форми 
навчання студентів; теоретичне й експериментальне обґрунтування сукупності 
особистісно орієнтованих технологій навчання студентів професійної 
комунікації спрямованих на підготовку майбутніх спеціалістів. 

Розвиткові компетентностей присвячено праці відомих українських і 
зарубіжних науковців: Н. Бібік, С. Бондар, Н. Волкової, І. Єрмакова, І. Зимньої, 
І. Зязюна, В. Калініна, Н. Кузьміної, О. Овчарук, Ю. Пестеревої, О. Помету, 
Дж. Равена, О. Савченко, С. Тищенко й ін. 

Розкриваючи сутність поняття комунікативної компетентності 
майбутнього фахівця, уважаємо за необхідне наголосити на врахуванні 
складників невербальної знакової системи (вираз обличчя (міміка), жести, 
погляд, кивок головою, поза тілом, зовнішній вигляд, орієнтація, дистанція, 
тілесний контакт), що дає змогу визначити індивідуальний характер людини, її 
культурну обумовленість. Кількість та інтенсивність застосування 
невербальних компонентів, дотримання етикетних норм залежать від типу 
темпераменту, віку, соціального середовища, національності. Засоби 
невербальної комунікації, доповнюючи мову людини, допомагають їй 
правильно й повно передавати та сприймати думки. Комплексне навчання 
невербальних засобів комунікації (у поєднанні з вербальними) створює умови 
не тільки для вияву, а й розвитку комунікативних умінь, здібностей [2]. 

Ще одним важливим моментом у нашому дослідженні є твердження про 
можливість використання комп’ютера як засобу комунікації. З аналізу 
психолого-педагогічних досліджень А. Столяревської, А. Романова, 



 37 

В. Торопцова, Д. Григоровича, А. Андреєвої, Т. Берлінох, Н. Женової, 
З. Джаліашвілі, Н. Морзе, О. Пєхоти можна визначити головні напрями 
творчого використання відомих підходів до розуміння можливостей засобів 
комп’ютерної комунікації (електронна пошта, телеконференції веб-конференції, 
чат, форум) у процесі взаємообміну інформацією, а саме: мультимедійного 
зв’язку, що передбачає поєднання голосу, даних і відеозображень; 
телекомунікаційних технологій, які ґрунтуються на широкому спілкуванні, 
вільному обміні думками, ідеями, інформацією; стимулюють розвиток рідної 
мови й оволодіння іноземними мовами [3].  

Під час дослідження встановлено, що успішність професійно-педагогічної 
комунікації обумовлена рівнем володіння майбутніми фахівцями вербальними, 
невербальними, комп’ютерними засобами, ефективністю реалізації функцій 
комунікації, моделювання та управління процесом професійної комунікації. 

Вихідною умовою оцінювання рівня сформованості комунікативних 
умінь студентів є необхідність використання всіх названих його аспектів, які 
розкривають рівень розвитку в майбутнього фахівця загального уявлення про 
цілісність процесу професійної комунікації, послідовність, узгодженість, 
скоординованість його вмінь, спрямованість його на перспективу професійної 
майстерності. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, нами визначено 
такі функції комунікативної компетентності майбутніх фахівців: орієнтованість 
їх у різних ситуаціях спілкування, що ґрунтується на знаннях і життєвому 
досвіді конкретної особистості; здатність ефективно взаємодіяти з оточенням 
завдяки розумінню себе та інших за постійної видозміни психічних станів, між 
особистих відносин і умов соціального середовища; готовність і вміння 
знаходити контакт із людьми; внутрішня регуляція комунікативних дій у 
ситуаціях міжособистісної взаємодії. Вони є важливими й щодо 
перспективності подальших досліджень. 
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Інновації – це процес створення чогось нового , що буде покращувати 

життя людей.  
Наука і освіта стають пріоритетними складовими соціально-

економічного, духовного та економічного розвитку суспільства. На 
сьогоднішній день саме знання – багатство країни. На ринку освітніх послуг 
більше затребувані є висококваліфіковані фахівці, котрі володіють 
інформативними ресурсами для успішної майбутньої діяльності у будь-якій 
сфері суспільного життя. Більш того, живучи у країні, в умовах Євроінтеграції 
України ,яка повільними кроками, але йде до євросоюзу, знання мов просто 
необхідне і бажане та знання своєї спеціалізації. В наш час, розумна, амбітна 
особистість , котра ще й володіє декількома мовами дуже затребувана. Перед 
нею відкривається перспективи в майбутньому. 

Призначення інноваційних технологій полягає саме в створенні і 
використанні інноваційних освітніх технологій, завдяки чому відбувається 
саморозвиток суспільства та індивідума, які формуються, як особистості, 
розвивається світогляд та індивідуальні особливості. 

Згідно закону України “Про інноваційну діяльність”, держава підтримує 
різноманітні сучасні новації та дослідження у цій галузі, так як сучасний ринок 
передбачає випуски нових технологій, конкурентоздатних товарів, тощо. 
Результатом цього є затребування висококваліфікованих спеціалістів, котрі 
будуть вправно користуватись цими новаціями і створювати нові. Отже,був 
створений Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, метою якого є 
розширення і удосконалення змісту і методів навчання молодого покоління у 
всіх галузях системи безперервної освіти. Хотілось би виділити саме 
“комп’ютеризацію освіти”, що означає запровадження нових інформаційних 
технологій у навчальному процесі. Використання  їх у вищому навчальному 
закладі покращить та спростить процес навчання. Більшість свого навчального 
часу студенти займаються самоосвітою, черпаючи знання з інтернету, 
користуючись різноманітними гаджетами, ноутбуками, програмами (для 
створення презентацій, проектів), тощо. Найбільшою проблемою є 
забезпечення елементів системи освіти саме комп’ ютерними засобами: 
персональними комп’ютерами, мультимедійними засобами,спеціальними 
серверами тощо. 

Ефективність та результат навчального процесу у вищих навчальних 
закладах від багатьох факторів, але , на сам перед,від спеціаліста, котрий 
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створює комп’ ютерно-орієнтовані системи навчання і освіти та забезпечують 
їх застосування на практиці. Для досягнення максимального успіху, обов’ 
язково повинна відбуватись високоякісна підготовка навчально-педагогічних 
кадрів. Так як педагог працює над створенням навчальних програм, 
електронних посібників, курсів дистанційного навчання. словниками, 
електронною бібліотекою та іншим.  

Підсумовуючи все вище сказане,робимо висновок, що орієнтуючись на 
тенденції освіти ХХІ століття, котрі постійно розвиваються і вимагають 
саморозвитку від студента і викладача водночас. Педагог приймає участь у 
науково-дослідних проектах, співпрацює  з іншими вищими вузами, створює 
інноваційні проекти, занурюючись у світовий науковий простір інноваційних 
технологій. Студент, в свою чергу,теж отримує знання , використовуючи 
інновації. Хоча, технічний вищий заклад постачає матеріали як у паперовому, 
так і в електронному варіанті,  а електронні засоби комунікації покращують та 
полегшують зв'язок викладача зі студентом. 

Інноваційна освітня діяльність – це складний процес і потребує 
толерантного відношення. Застосування інноваційних технологій змінює 
навчальний процес, змушуючи безпосередньо розвиватись особистість. Не слід 
забувати, що сучасний процес навчання передбачає використання , як 
інноваційних методів так і традиційних, щоб вони були  на одому рівні і 
взаємозв’язані.  

Розвиток вищих навчальних технічних закладів відбувається разом з 
розвитком сучасних ринкових відносин. А, отже, викладач мають бути 
високопідготовленими і, працюючи  над собою та творчо підходячи  до 
навчання. А для результативного отримання знань, студент теж має 
розвиватись у такому напрямі. Такий налагоджений процес саморозвитку 
дозволяє студенту технічного вищого вузу впевнено крокувати в завтрашній 
день. 
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТА ІЗ СТИЛЯМИ НАВЧАННЯ ЗАПОРУКА 
УСПІШНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ 

  
І.І. Голуб 

Національний університет “ Львівська політехніка” 
 
З перших днів навчання у закладі вищої освіти студентам доводиться мати 

справу з новим змісту навчання, новими формами освітнього процесу, а також 
усіма особливостями обраної професійної кваліфікації. Їм доводиться 
оволодівати новими видами діяльності, відповідними знаннями, вміннями, 
навичками. Студенти стикаються із труднощами у самовиявленні особистісних 
якостей у нових умовах, оскільки у вищій школі висуваються інші вимоги до 
спрямованості і активності особистості, до її вольових якостей і здібностей.  

Питання підготовки фахівця, який би відповідав вимогам сучасності, 
передбачає пошук і підбір відповідних механізмів навчання, які б допомагали 
студенту розкривати своє вміння, свій творчий потенціал, здібності й 
заохочували до пошуку нових знань, необхідних для ефективної професійної 
діяльності.  

Ознайомлення студентів із стилями навчання та навчальними стратегіями є 
ключовим фактором та запорукою успішного опанування обраним фахом у 
межах університету та результативності в подальшій самоосвіті. Знайомство з 
різними стилями навчання сприяє подальшій організації навчальної діяльності з 
метою вдосконалення студентом прийомів і способів такого стилю навчальної 
діяльності, який відповідає саме його індивідуальним особливостям.  

Формування у студента оптимальних особистісних стратегій навчання, 
тобто предметних та розумових дії, які суб’єкт навчання застосовує з ціллю 
розширити свої професійні знання, навички і вміння виступає одним з 
найважливіших напрямків розвитку здатності студента самостійно здійснювати 
свою навчальну діяльність з оволодіння академічними предметами. 

Доведено, що студентам властиві різні стилі навчання, це пов’язано з 
особливостями сприйняття інформації, її обробкою та перетворенням у дій. У 
різних студентів у сприйнятті інформації переважає робота відповідних органів: 
органів слуху, органів зору й органів чуття. Одні надають перевагу 
дедуктивному та інтегрованому підході “від загального до одиничного” у 
вирішені проблем, інші індуктивному “від одиничного до загального”, коли всі 
окремі аспекти вивчаються послідовно. Одні надають перевагу візуалізації: 
графіки, схеми, рисунки, а інші – словесним та вербальним поясненням. Існують 
різні способи сприйняття інформаціï: лінгвістичний, логічний, візуальний, 
музичний, кінестичний, інтраособистісний, міжособистісний [1]. 

В сучасній методиці зустрічається велика кількість класифікацій стилів і 
стратегій навчання. Звернемо увагу на найпопулярніші теорії стилів навчання. 

Широкого поширення набула модель стилів навчання VARK 
запропонована Н.Д. Флемінгом та Міллсом у 1992: акронім VARK – скорочення 
для таких режимів сприйняття навчальної інформації як Visual (візуальний), 
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Aural (слуховий), Read/write (читання/записування), та Kinesthetic 
(кінестетичний – тактильно-мязовий). Зразок опитувальника моделі VARK 
доступний в електронному джерелі англійською мовою [2]. Він також містить 
пояснення для кожного стилю, та рекомендації для оптимізації навчальної 
діяльності з використанням відповідного способу сприйняття інформації та 
навчання. Цікаво, що інформація про стиль навчання подається саме у спосіб 
притаманний респонденту. Із роз’яснень та рекомендацій запропонованих в 
цьому електронному довіднику виявляється, що тести множинного вибору є 
ефективним видом навчальної діяльності в основному тільки для студентів, яким 
властивий режим сприйняття інформації читання/записування. Не таємниця, що 
більшість академічних методик у світі зорієнтована саме на цей режим засвоєння 
нової інформації. 

Варта уваги та застосування на практиці модель стилів навчання 
запронована британськими психологами доктором П. Гані та професором 
А. Мамфорд ще у 1986, які виділяють чотири основних стилі навчання: 
прагматик, теоретик, рефлектор, активіст [3]. Проведене опитування за анкетою 
запропонованою П. Гані та А. Мамфордом дає змогу виявити умови 
максимального та мінімального рівня засвоєння навчального матеріалу 
студентом, які вказуються авторами після виконання завдання запропонованого 
в опитувальнику. Виявлені дані Гані і Мамфордом є зручним інструментом для 
з’ясування способу, якому студент надає перевагу у перетворені отриманої 
інформації в дію. 

Вміння розрізняти характеристики кожного з цих стилів є важливим 
компонентом для обох сторін навчального процесу: студента, який зможе 
ефективно використовувати свій потенціал та здібності, і для викладача, який 
адаптовуватиме власний стиль викладання у відповідності з домінуючими 
характеристиками групи, з якою він працює. У виборі методів та прийомів 
подачі навчального матеріалу з подальшим його засвоєнням студентами 
викладач може відштовхуватись від результатів анкетування, яке також 
забезпечить краще розуміння поведінки студентів. Якщо стиль навчання 
викладача відрізняється від стилю навчання більшості його студентів, йому 
необхідно змінити методику подчі матеріалу [4]. 

Навчальний процес узгоджений у відповідності до стилів навчання 
наявних у групі сприяє тому, що всі студенти в групі можуть отримати користь 
один від одного і вся група в цілому. Стратегії навчання дозволяють студенту не 
тільки впоратись із конкретним навчальним завданням, але й в подальшому 
користуватися ними як алгоритмами у процесі самостійного опрацювання 
матеріалу під час вирішення конкретних завдань.  

Таким чином, ознайомлення студентів із можливими стилями навчання та 
навчальними стратегіями у процесі здобуття вищої технічної освіти сприятиме 
високій результативності засвоєння необхідних навичок та вмінь, допоможе 
викладачам у виборі ефективних форм та методів роботи з кожною конкретною 
групою студентів та адаптувати спосіб подачі навчального матеріалу відповідно 
до навчального стилю більшості студентів.  
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TACKLING CHALLENGES OF TEACHING ENGLISH TO MULTILEV EL 

CLASSES 
 

N.M. Hordiienko 
National Technical University of Ukraine "KPI" 

 
Nowadays the problems associated with teaching foreign languages in so-

called multilevel classes, where different students have different abilities and 
different level of language skills, are getting very common for all kinds of 
educational establishments as students tend to come from different learning 
backgrounds, they may differ significantly in the speed of acquiring knowledge, 
motivation, learning styles etc. Surely, the work in different-level classes can be quite 
intimidating and challenging for young and inexperienced teachers, though the most 
appropriate and adequate solution to the problem is to be found. While teaching to 
mixed-ability groups it is essential to be aware of teaching strategies that can 
contribute to tackling the problem effectively. The problem appears to have a lot of 
negative aspects that still can be turned into positive ones. Obviously, the teacher has 
to meet the needs of all the students of the class, thus in the process of acquiring 
knowledge it is crucial to organise the pair work in such a way that students start 
learning from each other.  

It would be appropriate to quote French essayist Joseph Joubert who wrote: 
"To teach is to learn twice." It means that advanced learners will facilitate the 
development of average learners' skills while benefiting from it too. No doubt that 
peer tutoring can be a perfect solution to the problem of teaching in mixed-ability 
classes. The use of pair work based on the principles of peer tutoring helps improve 
the skills of average learners while solidifying skills of advanced learners that are 
usually proud to fulfill the role of an "aide". Adopting a peer-assisted learning 
strategy in different-level English classes, the teacher assumes responsibility for 
putting students in pairs or small groups ensuring that advanced learners are put 
together with "underachievers". The proper choice of pairs for application of peer 
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tutoring strategy results in the groundbreaking increase of students' motivation and 
achievements.  

Hence, we come to a conclusion that peer tutoring can help not only in 
educational process enhancement, but also in facilitating favourable and homely 
atmosphere in the class. The scientific literature on the problems of peer tutoring 
abounds with examples of successful peer tutoring application in the system of higher 
education. Investigations and surveys into achievements and progress in developing 
all types of language skills indicate that average students tend to give positive 
evaluation of peer-assisted learning experience [3]. However, the teacher has to 
constantly keep an eye on the psychological atmosphere predominating among the 
students in mixed-ability classes as the chances of developing superiority complexes 
(advanced learners may be prone to it) and feeling of inferiority (inherent to weak 
students) are rather high in such groups. 

The teacher of a mixed-ability class should be aware of typical problems 
arising in the mixed-ability groups and possible ways to solve them. One of the 
common problem to be solved revolves around the high probability of developing 
inferiority complexes leading to demotivation of average students. Our observations 
have proved that the main factor affecting the participation in speaking activity 
within a given communicative situation is neither the absence of the necessary basic 
knowledge on the subject (so-called lexical and grammatical minimum), nor a lack of 
a wish to carry on a conversation on a given topic because of insufficient 
understanding of the subject, but the presence of psychological barrier not allowing 
students to overcome different types of fears, e.g. the fear of making a mistake, the 
fear of doing a new activity in the presence of an audience, and unwillingness to be 
subjected to critical evaluation by the teacher or other students.  

Bearing in mind all the factors mentioned above, the task of the English 
language teacher of the different-level group resolves itself thereby into giving equal 
attention to both advanced and average students. It is quite clear that the former tends 
to participate more actively during the lesson, whereas the latter feels embarrassment, 
and prefers to maintain silence. In this case, lack of due attention from the teacher, or 
immanent restraint in communication activities may negatively affect underachievers' 
progress in acquiring language skills. It is important to remember that there is no use 
trying to force average students lacking speaking skills to talk, thereby provoking 
possible aggravation of the fear to make mistakes, and making them even less 
reluctant to speak in the future. It would be sensible to create amicable learning 
environment in the mixed-ability group, where learners are not afraid of making 
mistakes and being ridiculed. 

Naturally, not all students are affected by the above mentioned factors. 
Basically, it is common for people with low self-esteem and high levels of anxiety, 
i.e. people experiencing psychological distress in all situations associated with the 
evaluation of their activities. Since learning a foreign language is associated with a 
large number of errors (that is surely inevitable when learning new skills), 
participation in speaking activities becomes a major stress for students who are 
seeking to meet the expectations of others and are afraid to fail (i.e. to make a 
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mistake speaking foreign language), which is a consequence of low self-esteem and 
self-doubt. 

Unfortunately, these psychological characteristics are inherent to a large 
number of students, which means that the main task of the lesson will not be 
accomplished and such students will not acquire communication skills, learn to use a 
foreign language for its intended purpose, i.e. as a means of communication. Taking 
into consideration all the above mentioned factors, it is important to help the teacher 
find the necessary solutions so that the educational process might be carried out to the 
full extent, while minimizing stress factors arising in the process of foreign language 
communication. 

English language teachers dealing with a mixed-ability class have to adopt a 
mixture of solutions meeting the needs of both advanced and average students, 
simultaneously facilitating favourable and friendly atmosphere among all members of 
the academic group. The golden mean in treating advanced and average learners is to 
be found behaving in a supportive and encouraging way to create successful teaching 
and learning environment. The outcomes of the following scientific and practical 
research can be used to identify the perspective directions of studying this problem in 
the future. It would be appropriate to carry out in-depth analysis of psychological 
factors affecting the efficiency of students’ progressing in acquiring language skills in 
different-level English classes, and the questions of the application of the newest 
technologies in the process of teaching to mixed-ability classes that, supposedly, can 
be extremely helpful in solving the problem discussed require further development. 
Further research in this area may include the role of self-study facilities equipped 
with the cutting-edge appliances allowing English language teachers to concentrate 
on advanced learner groups and average learner groups alternately.  
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Проблема мотивации студентов технических специальностей к изучению 

иностранного языка является одной из ключевых при обучении студентов 
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заочной формы. Известно, что изучение языка требует постоянной 
коммуникации, а специфика проведения занятий на заочном отделении не 
может обеспечить такую возможность, так как аудиторные коммуникативные 
занятия проводятся лишь трижды в год. Поэтому мотивация студентов заочного 
отделения к самостоятельному изучению предмета в межсессионный период – 
одна из ключевых задач в процессе обучения иностранному языку. 

Онлайн-курсы от ведущих университетов мира создадут дополнительную 
мотивацию к изучению иностранного языка, что в свою очередь позволит 
студентам лучше ориентироваться в своей специальности и быть нацеленными 
на расширение знаний в технической отрасли. Однако, для определения 
наиболее четкой стратегии внедрения онлайн-курсов на иностранном языке по 
специальности в учебный процесс, необходимо проведение соответствующего 
эксперимента на отдельно взятых группах студентов-заочников технических 
специальностей, изучающих иностранный язык. Суть которого заключается в 
том, чтобы в межсессионный период студентам было предложено пройти 
онлайн-курс по специальности от ведущих университетов мира. По результатам 
прохождения этого курса студентов следует разделить на несколько групп: 

- обучаемые, которые успешно сдали контрольный тест курса и 
получили подтверждение о его завершении; 

- обучаемые, которые не смогли сдать контрольный тест; 
- обучаемые, которых не заинтересовал подобный вид деятельности или 

которые не выполнили задание до конца. 
После выделения трех контрольных групп необходимо, помимо 

вычисления процентного соотношения студентов в группах от общего числа 
участников эксперимента, установить предположительные причины 
полученных результатов. Для этого должен быть составлен тест с учетом не 
только языковой подготовки студентов и уровня их компьютерной 
грамотности, но и степени заинтересованности студентов в расширении знаний 
по своей специальности за счет информации полученной из онлайн-курса. 
После составления теста и оценки его результатов следует определить процент 
результативности внедрения изучения онлайн-курсов по специальности для 
повышения уровня мотивации студентов к изучению иностранного языка. В 
соответствии с полученным процентом, при условии, что он составляет не 
менее 60% от общего числа студентов, необходимо внесение корректив в 
методику внедрения онлайн-курсов в учебный процесс до тех пор, пока 
процент результативности не станет абсолютным. 

Следует заметить, что немаловажным условием для внедрения 
указанного выше курса в процесс изучения студентами-заочниками 
иностранного языка в межсессионный период является выбор платформы, на 
которой размещены специализированные курсы различных университетов. Эта 
проблема имеет два этапа решения.  

На первом этапе статистическим методом необходимо определить 
несколько наиболее распространенных платформ для онлайн-образования, 
проанализировать их положительные и отрицательные стороны, и отобрать 
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наиболее подходящие для обозначенных выше целей варианты. В нашей работе 
мы использовали такие критерии, как наличие широкого спектра технических 
курсов, доступность (наличие бесплатного контента), возможность получения 
подтверждения о прохождении по завершении курса. В результате 
предварительного анализа было выбрано три платформы для онлайн-
обучения – Coursera, Alison, Udemy. Каждая из платформ имеет свои 
особенности. Например, на платформе Coursera представлены курсы по 
различным специальностям от разных университетов, однако все курсы имеют 
жесткие временные рамки. На платформе Alison курсы не ограничены во 
времени, предметы разнообразны, но не на всех курсах возможно узнать 
университет, в котором работает преподаватель. Платформа Udemy имеет два 
направления – платные и бесплатные курсы с выдачей сертификатов, курсы не 
ограничены во времени и некоторые можно пройти без контрольного 
тестирования лишь прослушав лекции. Считаем, что подобные отличия 
платформ способствуют индивидуализации выбора курсов студентами и 
подготавливают почву для реализации второго этапа выбора платформ. 

Второй этап проводится после апробации определенных на предыдущем 
шаге платформ в экспериментальных группах. И, вместе с выявлением 
процента результативности онлайн-курсов должен проводиться анализ 
эффективности платформ в указанных выше типах экспериментальных групп, 
что являет собой заключительную стадию предварительных исследований 
перед внедрением онлайн-курсов по специальности в процесс изучения 
иностранного языка на заочном отделении. 

Итак, прохождение онлайн-курсов по специальности в межсессионный 
период может служить мотивирующим фактором изучения иностранного языка 
студентами заочной формы обучения. Подтверждением этому может служить 
эксперементальное определение степени эффективности онлайн-курсов в 
соответствии с изложенной методикой для обозначенных выше целей, что и 
является перспективой нашего дальнейшего исследования. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Н.Є. Доронкіна 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Одна з проблем, яка виникає у процесі викладання іноземної мови, 

полягає в необхідності врахування індивідуальних особливостей студентів, які 
одночасно присутні на уроці. Теорія Говарда Гарднера розрізнює вісім типів 
інтелекту людини [4].  

Навчання є різновидом комунікації, в якому сприйняття і оцінка партнерів 
виконують важливу роль. Один з факторів, що характеризують особистість, це 
домінуючий канал сприйняття інформації або перцептивна модальність. 
Виділяють такі канали як: зоровий, слуховий та тактильний [1, с.131]. Один з 
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них, як правило, переважає для більшості людей, тобто реагує на сигнали 
навколишнього середовища швидше, ніж інші.  

Таким чином, теорія перцептивної модальності висвітлює три типи 
особистостей: візуали, аудіали та кінестетики. Вони корелюються з трьома 
типами інтелекту. Але відповідно до теорії Гарднера існують п’ять додаткових 
видів розумових здібностей: словесні, логічні, міжособистісні, внутрішньо-
особистісні та натуралістичні [2, с.125-330]. Кожен з них має свої власні 
переваги, недоліки, потреби та способи навчання [3, с.32-41]. 

Візуали часто використовують слова і вирази, пов'язані із зображеннями. 
Вони легко запам’ятовують все, що можна побачити, тобто форму, колір. Тому 
при викладанні доречно використовувати такі візуальних матеріалів як 
фотографії, відео, карти, діаграми. Інформація для запам'ятовування повинна 
бути написана або надрукована. Однією з проблем “зорових” учнів є звуковий 
бар'єр. Тому практика аудіювання для них необхідна. Спочатку вони повинні 
працювати з аудіо матеріалами, у яких носії мови розмовляють повільно. На 
наступному етапі потрібно використовувати відео з субтитрами англійською 
мовою. 

Аудіали, як правило, навчаються краще, коли читають вголос або 
приймають участь в обговоренні. Вони звертають увагу на голоси, інтонації, 
тембр, ритм і манеру мовлення. Таким чином, словниковий запас і граматика 
вивчаються в контексті. Після прослуховування пісень, аудіо-уроків або 
подкастів слід повторяти їх, намагаючись імітувати мовців та співаків. Проте у 
таких студенти, як правило, є деякі проблеми з правописом. Тому, необхідно 
звернути особливу увагу на відповідні вправи. 

Кінестетики переважно досліджують навколишнє середовище, 
перебуваючи в русі. Вони звертають увагу на рухомі об'єкти, поведінку та дії 
людей. Для таких студентів корисно бути в русі в процесі навчання. Цей тип 
інтелекту можливо підсилити за допомогою імпровізації, практичних заходів та 
фізичних вправ. 

Крім того, існує ще один спосіб обробки інформації, а саме логічний або 
цифровий. Люди зі схильність до збору, організації та аналізу інформації мають 
логічний або математичний інтелект. Такі особи часто зустрічаються серед 
студентів технічних навчальних закладів. Вчені, програмісти і відомі шахісти 
часто належать до цього типу. Вони рідко висловлюють емоції, почуття. Цей 
тип орієнтований на міркування, смисл і функціональність. Вчитель повинен 
спілкуватися з такими студентами за допомогою логічних аргументів. Прогресу 
у навчанні сприяє використання діяльності, пов’язаної з критичним мисленням. 

Люди зі здібностями у сфері вивчення мов мають вербальний або 
лінгвістичний інтелект, що пов’язано з різними видами вербальної комунікації, 
наприклад писанням та говорінням. Така здатність дуже важлива для вчених, 
тому що вони повинні брати участь у конференціях і написанні наукових 
трактатів. Тому особливу увагу потрібно звернути на обговорення та дискусії.  

Особи із сильною емпатією до інших осіб вважаються носіями 
міжособистісного інтелекту. Це означає, що вони легко розпізнають настрій, 
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почуття та емоції інших людей. Таким чином, такі студенти із задоволенням 
приймають участь у груповій роботі, включаючи ігри, дискусії, інтерв'ю. 

На відміну від попереднього, внутрішньо-особистісний інтелект 
властивий людям, які добре розуміють себе, свої почуття та емоції. Вони 
воліють працювати самостійно і вчаться краще, через написання статей, есе, 
ведення журналів або блогів. 

Натуралістичний інтелект означає здатність та схильність до 
розпізнавання і класифікації, особливо об'єктів природи, тобто рослин, тварин і 
мінералів. Перевагою цього виду студентів є глибоке розуміння природи. 
Процес навчання для таких учнів повинен включати в себе вправи пов’язані з 
класифікацією, порівнянням та упорядкуванням. 

Існує ще один тип інтелекту, що відноситься до людей, які думають над 
поняттями життя і смерті. Природно ці люди захоплюються філософією. Вони 
рідко зустрічаються в технічних навчальних закладах. 

Педагоги різних країн пропонують різні підходи до реалізації теорії 
множинного інтелекту в процесі навчання. Зокрема, при викладанні іноземних 
мов у вищих навчальних закладах ця теорія з успіхом використовується у 
рамках проектно-орієнтованого та проблемно-орієнтованого навчання. 
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Вивчення другої іноземної мови в технічному вузі набуває нового змісту 

та є на сучасному етапі розвитку суспільства дуже актуальним. Другу іноземну 
мову в Національному університеті “Львівська політехніка” вивчають студенти 
таких напрямків: міжнародні відносини, туризм, журналістика.  

При виборі другої іноземної мови студенти самостійно приймають 
рішення, яку з іноземних мов вони обирають для вивчення і це є стимулом для 
мотивації.  Курс другої іноземної мови в технічному вузі ставить за мету 
набуття комунікативної компетенції в рамках навчальної програми та розвиток 
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іншомовної  соціокультурної компетенції. В Україні якість освіти сучасного 
студента як майбутнього фахівця пов´язана з необхідністю оволодіння 
іноземними мовами, що сприятиме мобільності українських студентів у Європі 
(Міністерство освіти і науки України, 2004) і має відповідати міжнародним 
уявленням щодо основних компетенцій справжнього фахівця [1,9]. 

Вивчення другої іноземної мови відбувається в два етапи. Перший етап – 
комунікативно-орієнтований, який включає в себе вивчення основ другої 
іноземної (німецької) мови, враховуючи фонетичні, лексичні та граматичні 
особливості мови та розвиток таких комунікативних компетенцій, які 
реалізуються через розвиток навичок та вмінь в основних видах мовленнєвої 
діяльності. Велика увага при цьому звертається на діалогічне та монологічне 
мовлення. При цьому студенти активно засвоюють мову, використовуючи 
українсько-німецький розмовник автора Весни М.П.[4]. Розмовник містить 
довідку про фонетику, лексику, та граматику німецької мови.  Важливим є 
поступове вдосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності: говоріння, 
читання, аудіювання та письмо. 

Другий етап – лінгвокраїнознавчий аспект, в якому студентам подаються 
відомості про країну, мова якої вивчається, а також національно-культурні 
особливості. При вивченні лінгвокраїнознавчого аспекту  студенти є більш 
мотивованими. Тексти країнознавчого характеру знайомлять студентів з 
реаліями та культурою країни, мова якої вивчається. В навчальному процесі 
використовується підручник “Комунікативна німецька мова” ч.1, укладений 
викладачами кафедри іноземних мов, який має розділ з країнознавства та 
додаткові тексти [2]. 

Студенти напрямку “міжнародні відносини” вивчають згідно навчальної 
програми німецькомовні країни: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург, 
Ліхтенштейн. 

На заключному етапі вивчення другої іноземної мови, набувши і 
вдосконаливши комунікативну та лінгвокраїнознавчу мовленнєву компетенцію 
студенти готують презентації та проекти. При вивченні країнознавства в 
навчальному процесі використовуються різноманітні засоби та носії інформації. 
Особливо ефективними є мультимедійні презентації. Мультимедійні 
презентації – зручний та ефективний засіб представляти інформацію за 
допомогою комп´ютерних програм, що поєднує у собі динаміку, звук та 
зображення. Саме це дозволяє довго утримувати увагу студентів та мотивувати 
їх до подальшої самостійної діяльності. 

Для студентів напрямку “туризм” передбачена більш професійна 
орієнтація вивчення мови з використанням текстів по спеціальності та фахової 
термінології. Вивчення другої іноземної мови відбувається від рівнів А1 до В1. 
При цьому використовуються найновіші підручники для даного напрямку. [3]. 

Курс другої іноземної мови в технічному вузі передбачає оволодіння 
іншомовним матеріалом – від простого до більш складного з можливістю 
практичного використання набутих мовленнєвих навичок. 
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Поєднання продуманої навчальної програми з вдало підібраними 
підручниками та навчальними матеріалами та аудіо-візуальними засобами 
створює всі можливості для отримання добрих результатів для студента – 
сучасного майбутнього фахівця. Це обумовлено також мотивацією  студентів, 
їх перспективами та можливостями  інтеграції в Європейський простір: 
навчання за кордоном, практика, міжнародні проекти, волонтерські програми. 
Але основною метою вивчення другої іноземної мови є комунікативно-
діяльнісна спрямованість для всіх напрямків, що вивчають другу іноземну 
мову. 
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Тенденції до всесвітньої глобалізації усіх сфер науки і виробництва 

висувають серйозні вимоги до розбудови освітньої системи на всіх її рівнях. 
Особливу складність у зближенні та гармонізації систем освіти країн Європи 
викликає її багатомовність поряд з різноманітними національними 
культурними традиціями та істотними історичними розбіжностями. У деяких 
країнах Європи, наприклад, у Німеччині, спостерігалась навіть неоднорідність 
умов і вимог до освіти в різних адміністративних одиницях. Все це не тільки 
гальмувало процеси взаємодії вищих навчальних закладів у різних частинах 
Європи, але й створювало додаткові труднощі, зокрема, для роботодавців у 
оцінюванні кваліфікації працівників з різним освітнім походженням. Першим 
важливим кроком у створенні єдиного європейського простору вищої освіти 
стала Болонська декларація, прийнята 19 липня 1999 року. 

Згідно Болонській декларації процес євроінтеграції передбачає створення 
загальноєвропейського освітнього і наукового простору на основі розроблення 
єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти та науки з метою визнання періодів 
та термінів підготовки фахівців з вищою освітою, що сприятиме 
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співробітництву між вищими навчальними закладами Європи, мобільності 
викладацького складу та студентів та взаємному визнанню дипломів як 
навчальними закладами, так і роботодавцями. 

Україна є одним з учасників цього процесу. Її система вищої освіти 
сьогодні зорієнтована на сприянні збільшенню мобільності українських 
студентів та викладачів, зокрема, до країн ЄС, поглибленню співпраці між 
університетами, поширенні передових світових інноваційних технологій 
навчання. Зрозуміло, що інтеграційні процеси вимагають значних мовних 
зусиль не лише в умовах України, але і в Європі в цілому. Попри всі зусилля 
ЄС забезпечити багатомовність навчальних середовищ англійська мова 
залишається безсумнівним лідером, а відтак все більше вищих навчальних 
закладів Європи відкривають нові навчальні програми, головним чином 
магістерські, англійською мовою. Не принижуючи значення інших 
розповсюджених мов Європи, перш за все німецької, французької чи 
іспанської, важливо зосередити всі зусилля на досконалому володінні 
студентами та випускниками повинні англійською мовою як головним 
засобом професійного спілкування, особливо в технічних і технологічних 
галузях. Ясна річ, що вивчення однієї чи кількох з названих мов як другої 
мови можна лише вітати, особливо зважаючи на країни, обрані студентом для 
переважного спілкування (стажування, навчання чи практики). Але англійська 
постійно залишиться в мовному списку під першим номером. Дійсно за 
особистими спостереженнями автора, технічні фахівці одразу переходять зі 
спілкування рідною мовою на англійську, як тільки починають обговорювати 
питання технічного характеру. 

Відомо, що найкращим способом вивчення іноземної мови служить 
занурення до відповідного мовного середовища. Але орієнтуючись на контакти 
в Середній і Західній Європі таке занурення можуть забезпечити хіба що 
Велика Британія чи Ірландія, знаходження яких поза межами Шенгенської зони 
саме по собі викликає ускладнення. Тому на порядку денному стають питання 
створення і використання засобів віртуального мовного занурення шляхом 
найширшого використання засобів електронної освіти.  

Зважаючи на різноманітність сфер і предметів спілкування майбутніх 
фахівців, постає питання про виділення і впорядкування етапів вивчення 
іноземної мови. Істотна роль в процесі навчання іноземній мові студентів 
немовних спеціальностей належить лексиці. Більше того, систематичне 
накопичення і розширення словникового запасу є одним з найголовніших 
завдань при навчанні іноземній мові [1]. Вивчення іншомовної лексики 
допомагає студентам у надбанні іншомовної комунікативної компетенції, 
сприяє задоволенню комунікативно-пізнавальних потреб та вмінню вирішувати 
практичні завдання в сферах академічної, професійної і соціально-гуманітарної 
діяльності, беручи участь в міжкультурному спілкуванні. 

Залишаючи осторонь через брак навчального часу, питання побутового 
спілкування, зосередимося на проблемах, стосовних мови професійного 
спрямування. Це перш за все граматичні і лексичні правила та норми, 
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характерні як для загальнонаукової, так і вузько професійної мови. Важливою 
особливістю при цьому стає оволодіння фаховою термінологією і навіть 
професійним сленгом, прийнятим, в основному, в усному спілкуванні, а також 
у неформальному письмовому на тематичних форумах і в соціальних мережах 
професійного спрямування. Особливу проблему також складає мова 
спілкування льотчиків, бортінженерів і диспетчерів безпосередньо в ході 
польотів. Тому будемо розрізняти два етапи в оволодінні лексичним 
матеріалом: базову лексику, що представляє загальнонауковий стиль, а також 
основну термінологію в області вузької спеціалізації. 

У зв’язку з цим особливо гостро постає питання про підвищення якості 
навчального процесу шляхом пошуку новітніх методів навчання студентів 
технічних навчальних закладів у оволодіння ними іноземною мовою 
професійного спілкування.  

Виходячи з досвіду викладання іноземної мови професійного 
спрямування існує ряд основних факторів, які впливають на процес 
формування активного лексичного словника студентів: 

- Ефективне поєднання засобів електронного та змішаного навчання. 
- Застосування ролевих ігор з використанням ситуативних підходів. 
- Використання мультимедійних засобів: гармонійне поєднання графіки, 

звуку і відео [2]. 
- Створення інтерактивних тренінгів. 
- Співпраця викладачів-мовників з викладачами технічних дисциплін . 
- Використання реальних професійно орієнтованих текстів та інших 

матеріалів (документації, протоколів тощо).  
- Підвищення ролі самостійної роботи студентів як в навчанні, так і в 

самооцінюванні. 
- Тісна співпраця студентів у групі в першу чергу за допомогою 

онлайнових засобів. 
- Зворотній зв'язок студента з викладачем. 
Найважливішим засобом надання допомоги в при вивченні іншомовної 

термінологічної лексики стали електронні двомовні термінологічні словники. 
Вони грають істотну роль в професійному міжмовному спілкуванні, бо 
фактично є провідниками в понятійно-термінологічний світ спеціальності зі 
своєю, властивою йому соціокультурною оболонкою, своєрідними 
каталізаторами адекватного розуміння іншомовної термінології, що, кінець 
кінцем, позитивно позначається на результативності міжкультурного 
професійного спілкування. 

Для покращення процесу формування активного фахового словника 
дистанційного навчання студентів створюються дистанційний фахові словники-
тренажери. Студенти можуть працювати з термінологією, яка представлена 
різними засобами. Для студентів старших курсів факультету авіаційних та 
космічних систем створено словник тренажер [3], вбудований до загально 
університетської системи електронного навчання. Цей словник на сьогодні 
містить 200 термінів для спеціальності авіа- та ракетобудування. Кожний 
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термін використовується в восьми різних вправах. Сюди входять і переклад 
термінів та їх визначення, картинки та інші вправи. Застосування словника в 
середовищі електронного навчання дозволяє ефективно використовувати кожен 
з наведених вище факторів підвищення якості навчання, а відтак дозволяє 
урізноманітнити сам процес вивчення професійної лексики, істотно 
підвищуючи активність і зацікавленість студентів.  
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Використання потужного потенціалу іноземної мови як особливого виду 

діяльності сприяє – з огляду на його комунікативну природу та функцій – 
розвитку комунікативних здатностей курсантів. Саме іноземна мова – у 
порівнянні з іншими навчальними дисциплінами – характеризується 
унікальною властивістю. Вона виражається у підготовці курсантів до 
ефективного мовленнєвого спілкування. Цей вимір визначається вмінням 
адекватно виражати власні думки та розуміти думки співрозмовника у реальній 
ситуації [1, с. 169]. Варто наголосити, що можливості у викладанні іноземної 
мови стосовно розвитку мовленнєвих умінь не мають напряму самореалізації. У 
цьому сенсі необхідна системна робота з перетворення цілей навчання 
іноземної мови у практичну площину. Її сутність проступає у розробці 
адекватних методик, перебудові процесу навчання іноземної мови в інтересах 
ефективного засвоєння курсантами комунікативних умінь [2, с. 97]. 
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В основі особливої уваги у вищих військових навчальних закладах 
(ВВНЗ) до процесу формування комунікативних умінь – об’єктивні причини, 
зумовлені передусім специфікою структури професійної діяльності офіцера, 
який повинен уміти управляти людьми й водночас бути вчителем і вихователем 
для підлеглих. Відтак педагогічний аспект посідає стрижневе місце у 
професійній роботі військовослужбовця. 

Вирішення питання про зміст комунікативних умінь, а також при його 
вивченні у низці досліджень акцент покладено на „встановлення індивідуально-
психологічних факторів, головно комунікативних властивостей особистості 
студента, його педагогічних здібностей” [3, с. 275]. 

Результати педагогічної взаємодії офіцера з підлеглими визначаються 
передусім якістю розуму, характеру та волі. Свою питому вагу мають також 
такі комунікативні риси, як уважність, тактовність, делікатність, симпатія тощо, 
які забезпечують офіцеру підґрунтя для встановлення конструктивних 
взаємовідносин з підлеглими. Відтак особливе місце у працях про 
комунікативні властивості та їхній вплив на навчально-виховний процес, а 
також на навчання іноземних мов посідає емпатія. З’ясування її ролі і значення 
у процесі формування у курсантів комунікативних умінь передбачає всебічний 
розгляд емпатії як педагогічної категорії. Постановка проблеми у такій площині 
зумовлена потребою пошуку резервів для підвищення якості підготовки 
курсантів до професійної діяльності на основі використання цілісного арсеналу 
засобів навчально-виховного процесу. 

Значення комунікативних умінь та емпатії розглядаються з позицій 
визначення орієнтирів у змістовому, методичному й організаційному аспектах 
роботи викладачів іноземних мов стосовно формування у курсантів 
необхідного рівня. У цьому сенсі варто зазначити, що поняття емпатії як 
багатогранне явище позначене неоднозначністю трактувань, проте можна 
виокремити її головні характеристики, а звідси – обґрунтувати основні підходи 
до виявлення сутності зазначеної категорії. Отже, емпатія розглядається 
передусім як здатність, властивість, уміння, процес, стан [4, с. 42]. 

У процесі співпраці офіцера та підлеглого важливим є те, якою мірою 
перший спроможний висловлювати своє співчуття, співпереживання. Тому в 
емпатії доцільно виокремлювати три ознаки: афективну, когнітивну та 
поведінкову. Магістральні напрями взаємозв’язку формування комунікативних 
умінь з проблемою емпатії проступають крізь призму системи базових зв’язків 
основних структурних компонентів багатопланової професійної діяльності 
військовослужбовця. Її полівимірність проявляється у тому, що офіцер, 
зокрема, не лише займається експлуатацією складної бойової техніки, але й як 
педагог організовує взаємодію підлеглих у сенсі її застосування у навчально-
бойовій обстановці. Комунікативні вміння, що вироблені на основі емпатії, 
характеризують офіцерів як військових фахівців з розвиненою професійно-
педагогічною спрямованістю. Вона визначається інтересом і розумінням 
особистості вихованця [5, с. 17]. 
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Отже, здатності такого порядку слід відносити до педагогічних 
здібностей. У структурі педагогічних здібностей виділяють три підструктури: а) 
особистісні (характерологічні риси, якості особистості); б) дидактичні 
(передача інформації); в) організаційно-комунікативні (організаторська 
функція, спілкування). Тому, організовуючи заняття, викладач іноземної мови 
зобов’язаний сприяти створенню передумов для зародження, розвитку і 
закріплення у курсантів педагогічних здібностей як найбільш істотного 
чинника формування комунікативних умінь. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Л.М. Жигжитова  

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 

Сучасний світ ставить нові вимоги перед фахівцями в кожній галузі 
народного господарства. На сьогоднішній день недостатньо бути просто 
кваліфікованим спеціалістом у своїй вузькій сфері, розбиратися лише в деталях 
своєї професії; сучасна молода людина повинна соціалізуватися в 
міжнаціональному і міжкультурному просторі, інтегруватися в європейське і 
світове співтовариство, стати рівноправним членом суспільства яке називають 
“Global village”; що є неможливим без володіння хоча б однією іноземною 
мовою. Володіти іноземною мовою – означає сформувати комунікативні 
(мовленнєві) компетенції в говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. Пошуки 
оптимальних шляхів для досягнення цих компетенцій і лежать в основі 
сучасних технологій мовного навчання. Одним із методів такого навчання є 
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предметно-інтегроване, при якому мова використовується  як засіб вивчення 
фахових немовних предметів. Можливість застосовувати набуті знання на 
практиці є вагомим стимулом для подальшого її вивчення і вдосконалення. 
Предметно-інтегроване  навчання не новий метод вивчення іноземної мови у 
вищому навчальному закладі, оскільки, бере початок з самих перших занять 
коли діти вивчають перші назви рослин, тварин, птахів; співають пісні 
іноземною мовою, розповідають про географічне положення країн, річок, 
морів, тобто вже тоді мають місце між предметні зв’язки іноземної мови і 
біології, географії, музики та співів. Найбільший зв'язок іноземної мови в 
середній школі, є з літературою та з історією. Застосування між предметних 
зв’язків у вищих навчальних закладах (іноземна мова і хімія, математика, 
фізика, інформаційні технології, телекомунікації) дозволяє готувати фахівців не 
лише в професійній сфері, а таких спеціалістів, які активно володіють 
іноземними мовами як другим засобом формування і формулювання думки, 
щоб вони вміли не лише вільно спілкуватися на побутову тематику, але і могли 
спілкуватися з зарубіжними партнерами у телекомунікаційних мережах, 
обмінюватися з ними письмовими чи усними повідомленнями, складати 
презентації, ділові папери, доповіді, писати анотації, виконувати професійно 
спрямований переклад в певній галузі науки та техніки, тобто вивчення 
іноземної мови відбувається для професійних цілей,  а навчальний предмет 
називається іноземна мова професійного спрямування. 

Проблемою міжпредметних зв’язків займалися ще такі видатні вчені як 
Я. Коменський, І. Герберт, К. Ушинський; в сучасній педагогіці вагомий внесок 
в розробку проблеми інтеграції змісту освіти зробили В.В. Давидов, 
В.О. Онищук, В.Ф. Паламарчук, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, Н.М. Бібік, 
С.У. Гончаренко, М.М. Закович, В.Р. Ільченко, С.Ф. Клепко, О.М. Мащенко, та 
інші. В зарубіжній педагогіці цю проблему розглядали такі фахівці як С. Свіні, 
Дж. Венема, Р. Робінсон, Р.Дж. Канвей, В.М. Кніпп, М. Ліпман, Г, Метьюз, 
Д.Л. Текер, Л. Сміт, В. Раепер, Х.Л. Фрезе, М. Тоззі [1]. 

Реалізація міжпредметних зв’язків на практиці стає основною в 
діяльності викладача при навчанні іноземної мови для спеціальних цілей, 
оскільки, вона (Language for Specific Purpose), за визначенням О.П. Шевченко: 
“…є особливою системою мовних засобів, які об’єднанні тематично та 
відповідають вузькоспеціальній сфері людської діяльності”[2]. При навчанні 
іноземної мови професійного спрямування необхідно ретельно підбирати 
автентичні тексти, які повинні бути змістовними, інформативними, тобто 
такими, що зможуть зацікавити студентів; та науковими, тобто такими що 
вміщують в собі лише перевірені та підтверджені факти. Робота з такими 
текстами оптимізує процес отримання мовних знань для забезпечення усної  і 
письмової мовленнєвої діяльності іноземною мовою. 

В Інституті телекомунікаційних систем для підбору текстів 
використовуються різні джерела, серед яких журнали: IEEE Transactions on 
Wireless Communications, Eastern European Wireless Communications, 
Telecommunication Sciences - International Research Journal. 
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Саме використання автентичних фахових текстів такого типу служить 
для задоволення  інформаційно-пізнавальних потреб студентів, стимулюють 
навчально-мовленнєве спілкування на професійну тематику доповнює їх знання 
з фахових дисциплін. 

Це є ваговим мотиваційним аспектом для студентів при вивченні мови, 
оскільки, вони можуть використовувати здобуті знання для вирішення 
конкретних комунікаційних задач в професійному контексті. Зв'язок і вивчення 
іноземної мови з інформаційними технологіями спонукає студентів до 
самостійної роботи (як індивідуальної так і групової), дозволяє здійснювати 
пошук та вибирати ті теми для проектних робіт, які максимально їх цікавлять, 
застосовуючи безмежні ресурси Інтернету. Організація телемостів на семінарах 
та засіданнях наукових гуртків дозволяє використовувати мову в 
комунікативних ситуаціях, наближених до реальних умов спілкування. Для 
візуального показу кінцевого результату раціонально застосовувати 
мультимедійні засоби, а саме: Power Point Presentation System. 

Отже, застосування міжпредметних зв’язків при вивченні іноземної мови 
у вищих навчальних закладах сприяє формуванню розвитку та удосконаленню 
у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних 
мовленнєвих компетенцій для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 
академічному та професійному середовищі через вивчення сучасної англійської 
мови з  технічного спрямування. 
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НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ  
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Зміни, які відбуваються в системі вищої освіти в цілому і вищої 

військової освіти зокрема, викликані розвитком суспільства, процесами 
глобалізації та інтернаціоналізації, глобальним розвитком економічної, 
соціальної, технічної та військової співпраці. До випускників вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ) висуваються високі вимоги щодо їх подальшої 
професійної діяльності, але для успішної реалізації важливою умовою є 
формування умінь і навичок, необхідних для процесу самоосвіти, 
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самовдосконалення та творчого підходу до вирішення своїх професійних 
завдань. Навчання іноземній мові як невід’ємній частині професійної 
підготовки військових фахівців повинно мати комунікативно-орієнтований і 
професійно-спрямований характер. 

Для активізації процесу навчання і впровадження методів активного 
навчання при вивченні іноземної мови курсантами ВВНЗ України необхідна 
цілеспрямована діяльність викладача для заміни звичних для курсантів форм 
взаємодії на заняттях та розвитку активності і самостійності курсантів, 
розвитку вміння визначити власний освітній маршрут, рівень професійних 
потреб і мотивів. Одним з активних методів навчання є метод кейсів, який 
дозволяє не лише формувати мотиви навчальної діяльності курсантів, але й 
впливає на якість професійної підготовки та особистість майбутнього 
професіонала. Метод кейсів може використовуватись як при навчанні 
гуманітарним, так і іншим дисциплінам. 

При навчанні іноземній мові метод кейсів має свою специфіку, яка 
виявляється у наповненні будь-яким предметним змістом, а іноземна мова 
виступає інструментом для вирішення конкретних задач. Такі кейси з 
вирішення професійних задач знаходяться в міждисциплінарній сфері і 
поєднують сформовані у курсантів мовні і професійні компетенції. 
Застосування методу кейсів при навчанні іноземній мові курсантів ВВНЗ 
дозволяє створити близьке до реального життя професійне середовище, зняти 
психологічний тиск на менше підготовлених курсантів, підвищити 
зацікавленість та мотивацію курсантів, змінити ставлення курсантів до 
виконання додаткових завдань по суті кейса на позитивне. Крім того, 
використання методу кейсів вимагає і від викладачів змінити систему 
підготовки до занять та позааудиторної роботи, хоча і збільшує навантаження. 

При підготовці до заняття з використанням методу кейсів перш за все 
потрібно сформулювати цілі, визначити мовні уміння і навички, що будуть 
отримані та розвинуті, які професійні компетенції удосконалюються в обсязі, 
який не викликає професійних труднощів та доступний курсантам. В іншому 
випадку увага курсантів буде спрямована на пошук вирішення професійної 
задачі, знань і умінь із спеціальності, а не на вивчення іноземної мови. Крім 
цього, викладачам необхідно бути добре методично підготовленими до 
введення методу кейсів, детально розібрати всі кроки та технологію аналізу 
кейса. Якщо кейси регулярно використовуються на заняттях, і викладачі, і 
курсанти звикли до такої форми вивчення іноземної мови, її можна 
використовувати і в якості поточного і підсумкового контролю.  

Технологія використання кейсів в освіті була розроблена при навчанні 
менеджменту в Гарвардській бізнес-школі в 1920-х роках. Студенти після 
лекцій отримували від викладачів конкретні життєві ситуації, обговорювали їх і 
знаходили варіанти рішення, які потім колективно обговорювались всіма 
студентами. Провідна роль в теоретичній розробці метода та його практичному 
застосуванні належить американським викладачам Dr. Copeland, J.A. Erskine, 
M.R. Leenders, L. A. Mauffette-Leenders, R. Merry. Поширення методу кейсів в 
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світі відбулось в 1970-80-х роках. Важливими характеристиками методу є 
використання реальних життєвих ситуацій; наявність проблеми; необхідність 
оволодіння попереднім комплексом теоретичних знань для вирішення 
конкретних проблем.  

В методиці розрізняють три етапи роботи над кейсом: 
ознайомлювальний, дослідницький, презентаційний. Даний метод комплексний 
і містить всі види мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письмо, 
аудіювання. Метод кейсів може використовуватись при завершенні роботи над 
темою, коли курсанти мають можливість використовувати вивчений лексико-
граматичний матеріал при вирішенні проблеми. Крім цього, курсанти повинні 
уміти робити анотації матеріалів; реферувати тексти; виступати з 
презентаціями своїх пропозицій; наводити аргументи на захист своєї думки, що 
сприяє розвитку мовлення без опори на текст; знаходити варіанти рішення 
проблеми; вести дискусію; задавати різні типи питань; удосконалити навички 
професійного читання і обробки інформації; працювати в команді.  

Таким чином, ми можемо розглядати метод кейсів на заняттях з іноземної 
мови як більш високий і якісно новий рівень використання інтерактивних і 
проблемного методу навчання. Використання даного методу з курсантами 
ВВНЗ дозволяє забезпечити оволодіння ними професійними і комунікативними 
компетенціями, здатністю самостійно планувати і організовувати свою 
навчальну діяльність, активно і творчо приймати участь в обговоренні та 
аналізі вивченого матеріалу, застосовувати отримані знання та уміння в 
практичній діяльності. 
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СТАНДАРТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ 
 

Л.М. Іванченко 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Оскільки Україна входить до світової спільноти, особливого значення 

набуває підготовка вищими навчальними закладами спеціалістів, які спроможні 
ефективно спілкуватись в умовах іншомовного культурного середовища. Щоб 
досягти бажаного ефекту, необхідно не лише навчати студентів іноземної мови, 
а й формувати в них розуміння того, що існують відмінності у світосприйнятті 
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представників української та іншомовної культур. Саме тому сьогодні треба 
змістити акценти навчання іноземної мови.  

Тільки знання мови, мовленнєві навички та вміння не зможуть 
забезпечити ефективної комунікації з представниками іншомовної культури. 
Тому треба приділяти значну увагу навчанню міжкультурної комунікації. 
Багато вітчизняних та і зарубіжних учених займалися і займаються цією 
проблемою. Одним з актуальних питань для методики викладання іноземної 
мови є навчання міжкультурної комунікації і потребує формування іншомовної 
комунікативної компетенції у процесі навчання іноземної мови, що передбачає 
вивчення культури. 

Культура не тільки визначає хто з ким спілкується, вона допомагає 
визначити як люди можуть декодувати повідомлення, смисл, що вкладається у 
це повідомлення, умови та обставини за яких це повідомлення подається, 
розпізнається та інтерпретується. 

Саме процес навчання іноземної мови має перерости в процес навчання 
іншомовної культури, а за таких умов ми можемо формувати іншомовну 
комунікативну компетенцію. 

Іншомовна культура – це частина загальної культури людства. В процесі 
комунікативної іншомовної освіти, ті хто навчаються можуть оволодіти 
знаннями використовуючи пізнавальний, розвиваючий, виховний і навчальний 
аспекти. 

Отже, одним з основних завдань викладачів іноземної мови є виховати 
студента як полікультурну особистість, навчити вміти розуміти і адекватно 
реагувати на культурно обумовлені дії представників іншої культури і долати 
лінгвоетичні бар’єри комунікації. Це стосується не тільки студентів 
гуманітарного напряму, але й студентів з будь-якої технічної спеціальності, 
оскільки оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією цими 
спеціалістами допоможе налагодити міжнародні професійні стосунки, а також 
дає можливість майбутнім спеціалістами бути визнаними в інших країнах світу. 

Так, вже з першого курсу ставимо мету навчити стандартів повсякденної 
комунікативної поведінки. А саме: виховати у студентів толерантного 
ставлення до особливостей світогляду представників іншої культури, навчити 
уникати “комунікативних пасток”, усунути можливі помилки у процесі 
спілкування з іноземцями та вміти вийти з культурно-конфлітних ситуацій, 
виховати у студентів здатність розпізнавати і адекватно реагувати на 
невербальні культурні складники комунікації. 

Так як на території України багато компаній мають іноземний капітал, а 
це переважно американський, керівники та співробітники цих компаній 
підтримують ділові стосунки з представниками у США. Ці компанії 
запрошують на роботу студентів та випускників ВНЗ України, тому знання 
випускниками культурно-обумовлених особливостей поведінки закордонних 
партнерів є запорукою успішної співпраці. Майбутні інженери вже з третього 
курсу вивчають ділову англійську мову як мову для професійного спілкування, 
тому вивчення стандартів повсякденної комунікативної поведінки в США та в 
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інших англомовних країнах є одним з аспектів формування соціокультурної 
компетенції майбутніх інженерів. Програма англійської мови 
професійного спрямування передбачає формування соціокультурної 
компетенції, а тобто розвиток розуміння і тлумачення різних аспектів культури 
і мовної поведінки у професійному середовищі, сприяє розвитку вмінь, що 
притаманні для поведінки представників цільової культури як в культурних так 
і в професійних ситуаціях. 

Також враховується те, що в подальшому вивченні студентами ділової 
англійської мови професійного спрямування у них формується здатність 
розуміти і бути зрозумілими носіями мови, які говорять на різних її варіантах. 
Ця здатність і є найважливішою метою оволодіння англійською мовою 
міжнародного спілкування. 

Сам процес навчання стандартам повсякденної комунікативної поведінки 
можна поділити на етапи. 

На першому етапі – ознайомлення, студенти читають інформативно-
пізнавальні тексти, використовуються візуальні та аудіо матеріали. Потім 
студентам пропонують прокоментувати ситуації, визначити розбіжності у 
комунікативній поведінці.  

Далі наступає другий етап – перевірки розуміння отриманої інформації. 
На цьому етапі пропонується виконати тестові завдання. Далі йде етап 
тренування у спілкуванні. Проводяться рольові ігри та обговорення. Наступний 
етап – розширення знань. Він передбачає самостійний пошук інформації за 
заданою темою. А на етапі узагальнення студентам пропонують написати твори 
або есе за темою заняття. 

 
ОРІЄНТОВАНА НА ОСОБИСТІСТЬ СИСТЕМА НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ 
 

Т.П. Козаченко 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Так як іноземна мова є  гуманітарною дисципліною, спрямованою  по суті 

своїй гуманізувати процес навчання в технічному вузі та удосконалити 
особистість студента, безпосередньо мова та її викладання не могли подолати 
суперечності між зростаючою потребою в творчій самостійності особистості  та 
практикою викладання, що не можуть задовольнити цю потребу. Зміна 
соціальної ситуації в країні  потребує  особистості, здатної здійснити 
перетворення в суспільстві. Система освіти повинна найбільш повно 
задовольняти потреби студента в мовній освіті, створити сприятливі умови для 
розвитку інтелектуального, творчого потенціалу кожного студента, отже, 
повинна бути особистісно орієнтованою і здатною створити умови, необхідні 
для реалізації особистісних цілей, потреб і можливостей через вивчення 
іноземної мови. В особистісно орієнтованому навчанні саме навчання 
визначається не як передача знань, вироблення умінь і організація засвоєння, а 
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насамперед створення умов для реалізації особистісних потреб студента в 
області мовної освіти. 

Для реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови в 
технічному вузі навчальний процес було запропоновано розглядати як 
методичну систему, що складається з шести структурних компонентів: мети, 
змісту, засобів комунікації (методи, прийоми, засоби), суб'єкта  і об'єкта 
навчання, організаційних форм навчального процесу. Було визначено, що при 
особистісно орієнтованій системі навчання основним є створення умов для 
повноцінного прояву і розвитку особистісних функцій суб'єктів навчального 
процесу. Тому виникає необхідність створення психологічно комфортних умов, 
завдяки яким відбувається розвиток особистості студента, здатного 
усвідомлено й умотивовано вчитися, набуваючи лінгвістичну, комунікативну та 
соціокультурну компетенції. 

Наступними необхідними компонентами є засоби комунікації: методи, 
прийоми, засоби. Особистісно орієнтоване навчання означає, що всі методичні 
рішення - організація навчального матеріалу, використані методи, прийоми, 
способи і засоби - проходять через призму особистості учня. Таке навчання 
враховує індивідуальні особливості студента як особистості через зміст і форму 
самих навчальних завдань, через характер спілкування з ним. Завдання 
формулюються так, що вони стимулюють його пізнавальну активність, 
підтримують і направляють навчальну діяльність, не акцентуючи уваги на 
помилках. Цей компонент системи має реалізуватися на всіх рівнях системи 
освіти з використанням активних комунікативних методів, прийомів і засобів 
навчання та контролю. В якості основного методу навчання можна 
запропонувати кейс-метод, який є діалоговим методом навчання. 
Потрібно пам'ятати, що особистісно орієнтоване навчання змінює основну 
схему взаємодії викладача і студентів, тобто суб'єкт-суб'єктні відносини. 
Замість широко поширеною схеми взаємодії: викладач - суб'єкт педагогічного 
впливу і управління, студент - об'єкт цього впливу - виникає схема суб'єкт-
суб'єктного, партнерського навчального співробітництва викладача і студентів 
у спільно організованому викладачем вирішенні навчальних пізнавальних і 
комунікативних завдань. При такому навчанні змінюється зміст понять 
суб'єктів навчального співробітництва та взаємодії, процес навчання 
організується як партнерська співпраця викладача і студента, що вимагає від 
викладача створення комфортного навчального середовища, психологічної 
атмосфери, в якій реалізуються соціально-психологічні потреби та  можливості 
студента: потреба у визнанні, повазі, уваги з боку викладача та інших студентів 
групи. 

Наступним компонентом системи є організаційні форми навчального 
процесу, який вводиться вперше у відому в педагогіці та методиці 
п'ятикомпонентну систему в якості шостого компонента і розглядається як 
рівнева організація навчального процесу. Рівнева організація процесу 
передбачає облік готовності студента до навчання з іноземної мови на одному з 
трьох рівнів: базовому, бакалавраті, магістратурі. Крім того, всередині кожного 
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рівня визначається готовність студента до навчання за спеціально 
підготовленими програмами для початкового, середнього та просунутого 
рівнів. 

Вищевикладене дозволяє визначити характеристики розробленої 
особистісно орієнтованої системи навчання іноземної мови. Такими 
характеристиками є: 1) створення комфортних умов для навчання і 
самонавчання з урахуванням індивідуальних здібностей кожного студента і 
його розвитку; 2) облік рівнів готовності студента до навчання; 3) посилення 
позитивних мотивів навчання; 4) активізація його творчості. 

Таким чином, при реалізації навчального процесу з урахуванням названих 
вище характеристик процес навчання перетворюється на процес осмислення 
навчання.  
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ВИХОВНА ЦІЛЬ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ В АСПЕКТІ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА 
ДИВЕРГЕНЦІЇ 

 
С.С. Коломієць 

доцент, кандидат педагогічних наук, 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Одним з викликів сучасності є дисбаланс у розвитку цивілізації і 

культури, фокусування на цінах, а не на цінностях. Саме тому пошук 
актуальної істини сьогодення, того,що Платон називав своєчасністю, лежить в 
площині виховання національної еліти ̶ інтелектуального і духовного 
генофонду нації, зокрема, її науково-технічного сегменту, в термінах 
радянської культури – науково-технічної інтелігенції. Не викликає сумніву 
важливість міждисциплінарних зв’язків у вирішенні цього “надзавдання” і ролі 
іноземних мов як індикатора гуманітаризації вищої технічної освіти. 
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Перш за все, доцільно розглянути, які смисли вкладаються в поняття 
“виховання”. Цілком поділяючи думку М.Бахтіна про те, що смислами є 
відповіді на питання і те, що на жодне питання не відповідає, те позбавлене 
смислу [1, c. 350], окреслимо відповіді на питання – що має бути пріоритетом у 
виховній цілі навчання іноземних мов в технічному університеті. 

Для пошуку відповідей на це питання по-перше зосередимось на  
взаємозв’язку всіх цілей навчання іноземних мов, а по-друге схарактеризуємо 
понятійний апарат, дотичний до концепту “національна еліта”. 

Якщо розглядати практичну ціль навчання іноземних мов крізь призму 
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (European 
Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF-LLL), яка базується на 
результатах навчання на основі вимог до знань, умінь, широких 
компетентностей, що описується у термінах автономності і відповідальності, то 
останній компонент, а саме відповідальність, має пряме відношення до 
виховної цілі навчання іноземних мов. Саме рівень сформованості почуття 
відповідальності за власні успіхи, або невдачі, особистої та колективної 
відповідальності за успішність групи, факультету, університету, країни є 
стрижнем поняття національної еліти. 

Доцільно розпочати аналіз понять дотичних до концепту “національна 
еліта” з поняття інтелігенції, яке є притаманне російській радянській культурам  

Онлайновий тлумачний словник української мови описує це поняття як 
соціальну групу, що складається з освічених людей з великою внутрішньою 
культурою, професії яких пов’язані з розумовою працею. Поширені в західній 
культурі такі аналоги цього поняття як інтелектуал, блакитний комірець не 
несуть морально-етичної конотації. Але чи несе таку конотацію в аспекті 
відповідальності поняття інтелігенції взагалі і науково-технічної інтелігенції, 
зокрема? Маємо не піддаватись інерції розмивання традицій і згадати 
українські аналоги опису зазначеного феномену, а саме, поняття шляхетності, 
аристократизму, що передбачає відданість і служіння ідеалам. 

Розділяючи думку Хосе Ортегі-І Гасета, що людське суспільство є завжди 
аристократичне “самою своєю істотою, аж до такого ступеню, що воно є 
суспільством у міру свого аристократизму і перестає ним бути в міру того, як 
утрачає аристократизм” [2, c. 21], зазначимо, що виховною метою навчання 
іноземних мов в технічному університеті в тісній міждисциплінарній кооперації 
з фаховими дисциплінами є підготовка науково-технічної  національно свідомої 
аристократії, для якої відданість і служіння ідеалам науки невід’ємно пов’язане 
із служінням своїй Батьківщині. 

Завдання виховної мети мають формулюватись як в аспекті процесу 
конвергенції, інакше кажучи, європейської освітянської інтеграції, що 
будується на спільних цінностях, так і в аспекті процесу дивергенції, тобто 
акцентуватись на національному вихованні. 

До засобів реалізації завдань національного виховання належить 
обговорення зі студентами прикладів дійсно лицарського служіння Науці і 
Батьківщині, яскравим прикладом якого є доля академіка Михайла Кравчука, 
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якого називали лицарем математики, творцем музики чисел, який організовував 
українські школи та факультети, виробляв українську математичну 
термінологію, укладав словник української (в той час напівзабороненої мови) і 
був репресований в 1936 році. 

І на сам кінець, згадаємо логіку традицій за Фромом, коли передаються не 
знання, а цінності на особистісному прикладі. Сама особистість викладача, його 
відповідальність за виконання як службових, так і громадянських обов’язків є 
найефективнішим засобом виховної цілі навчання іноземних мов в технічному 
університеті. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
У СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
О.Г. Корбут 

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 
Особливо важливе значення при роботі з науково-технічним і особливо 

спеціалізованим англійським технічним текстом надається перекладу не тільки 
загальнонаукових, а й вузькопрофільних технічних термінів. Певну складність 
представляє виявлення особливої специфіки вживання не стільки 
загальнонаукових слів, скільки специфічної термінології науково-технічного 
тексту і, відповідно, вироблення прийнятних варіантів їх перекладу на 
українську мову, так як україномовна наукова лексика істотно відрізняється від 
англійських технічних лексичних форм. Українські переклади технічних 
термінів відображають суть авторських джерел, але спеціальна англійська 
термінологія повинна перекладатися обов'язково з урахуванням загального 
контексту першоджерела. При порівняльному аналізі англо-українських 
науково-технічних перекладів значне число помилок можна зустріти у сфері 
наукової лексики, зокрема, це можуть бути як помилки при неправильному 
перекладі термінів, так і випадки помилкового трактування термінологічних 
словосполучень. В останньому випадку зустрічається більшість помилок в 
перекладі, оскільки простіше перекласти окремий термін і складніше все 
усвідомити, виявити смисловий термінологічний зв'язок в рамках контексту 
оригіналу. Звичайно, всі нюанси, які виникають під час перекладу науково-
технічної літератури врахувати неможливо, але на деяких з них має сенс 
зупинитися докладніше. 

Без використання термінів немає можливості зрозуміти суть авторської 
ідеї, розібратися в конструкції тих чи інших механізмів при здійсненні будь-
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якої виробничої діяльності. І тут студенти, незважаючи на наявність словників і 
Інтернет перекладачів, можуть зіткнутися з низкою несподіваних труднощів. 

Часто під час перекладу технічного тексту з англійської мови на 
українську у студентів виникають труднощі пов’язані з тим, що той чи інший 
термін може трактуватися різнорідно, наприклад:  

- force – сила, зусилля; 
- power – сила, потужність, продуктивність; 
- energy – сила, потужність, енергія; 
- machine – механізм, машина, верстат; 
- mechanism – механізм, апарат, пристрій; 
- device – механізм, апарат, прилад; 
- apparatus – апарат, прилад, машина. 
В технічній англійській літературі багато термінів, що утворилися за 

рахунок додавання окремих слів, які знаходяться у термінологічній зв'язці і 
можуть позначати єдине поняття, наприклад: 

- brake gear – гальмівний механізм; 
- cam gear – кулачковий механізм; 
- clutch gear – механізм зчеплення; 
- crank gear – кривошипно-шатунний механізм; 
- drive gear – привод; 
- feed gear – механізм подачі; 
- screw gear – гвинтова передача. 
Один і той же технічний термін може зустрічатися в різних технічних 

англійських текстах, але вживатися і перекладатися в різних значеннях залежно 
від того, в якій області технічних знань він використовується. Авіація, 
морський флот, приладобудування, машинобудування, електротехніка та інші, 
тобто конкретний термін несе абсолютно різні змістовні навантаження залежно 
від його спеціального призначення, наприклад: 

- bearing – підшипник (машинобудування), азимут (авіація); 
- gear – шестерня (машинобудування), снасті (морський флот); 
- actuator – силовий привод (машинобудування), соленоїд (електроніка); 
- pressure – тиск (машинобудування), атмосферний тиск (авіація); 
- shaft – вал (машинобудування), шахта (гірництво); 
- linkage – зчеплення (машинобудування), зв'язок (хімія); 
- valve – клапан (машинобудування), електронна лампа (радіотехніка). 
Без конкретного розуміння суті терміну неможливо зрозуміти який зміст 

вклав в нього автор науково-технічного тексту. В українській мові часто 
зустрічаються терміни, які мають конкретне смислове навантаження, а термін в 
англійській технічній літературі може мати вкрай багатогранне значення: від 
конкретного переказу до перекладу, що вимагає загально технічної і наукової 
грамотності від студентів. Таким чином, найближчий в смисловому плані 
переклад англійського технічного тексту на українську мову багато в чому 
визначається загально технічною підготовкою студента, його знаннями в даній 
області. 
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Наведемо кілька характерних прикладів перекладу технічних термінів з 
англійської мови на українську, які показують, наскільки сильно правильне 
розуміння, і, відповідно, правильний переклад терміна залежать від контексту. 
Наведемо приклади перекладу деяких англійських слів повсякденної мови: 

- key – ключ; 
- pin – шпилька 
- bed – ліжко; 
- chips – чіпси; 
- spring – весна; 
- blank – бланк; 
- nut – горіх; 
- chuck – курча; 
- pig – свиня. 
Студенти машинобудівних спеціальностей під час перекладу з 

англійської мови на українську технічних текстів, в яких зустрічаються ці 
слова, використовують їх наступні значення: 

- key – шпонка; 
- pin – штифт; 
- bed – станина; 
- chips – стружка; 
- spring – пружина; 
- blank – заготівка; 
- nut – гайка; 
- chuck – затискний патрон; 
- pig – болванка. 
Отже, слід зазначити, що невміння відволіктися від конкретних форм слів 

і невміння користуватися контекстом для з'ясування їх сенсу – одна з типових 
помилок студентів при перекладі технічних термінів. Необхідно відволікатися 
від конкретних форм слів і навчитися користуватися контекстом для з'ясування 
їх значення. Жодне слово оригіналу не має переходити в переклад, за винятком 
слів і виразів іншої іноземної мови, вкраплених в оригінал. Старі слова іноді 
отримують якісно нові значення. Окремі слова поза контекстом не мають 
певного сенсу і тому перекладатися не можуть. Перекладаються не слова, а те, 
що вони виражають. 

Труднощі при перекладі термінів у студентів зазвичай пов’язані з:  
- недостатнім знанням мови оригіналу; 
- нестачею спеціальних знань; 
- слабким знанням мови, якою робиться переклад; 
- відсутністю в цій мові готових еквівалентів для висловлення того, що 

вже було висловлено засобами мови оригіналу. 
Отже, ми дійшли висновку, що перекладати потрібно не окремі слова, 

граматичні конструкції або інші засоби мови оригіналу, а зміст. 
Якщо ми будемо розглядати переклад як висловлювання того, що вже 

було висловлено на іншій мові, то це значить, що тексту який не можна 
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перекласти не існує. Те, що ми можемо висловити на одній мові, можливо 
висловити і на іншій. Є тільки тексти, які дуже складно перекласти.  
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ЕТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Г.О. Корсун  
кандидат педагогічних наук,  

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 

На сьогоднішній день, всі освітні фінансові організації ЄС вимагають 
дотримання етичних правил та норм, що встановлюються університетом або 
Національно комісією з питань етики науково-дослідної роботи. В Україні нині 
не існує освітньої структури, яка б контролювала та попереджала випадки 
порушення наукової етики, тому вбачаємо за потрібне дослідити дане питання в 
спираючись на досвід європейських країн. 

Відповідно до європейської етики наукові дослідження  повинні завжди 
відповідати принципам цілісності та практичності, і в обов’язковому порядку 
пропагувати принципи чесності, відкритості, справедливості, конфіденційності, 
уникнення конфлікту інтересів, поваги до прав людини та тварин, оцінки 
ризиків і перспектив.  

Крім того, під час наукового дослідження  слід уникати плагіату, точно 
документувати результати, зберігати первинні данні, визнавати права 
співавторів та інших учасників, а також дотримуватись професійної поведінки 
між науковим керівником і аспірантом. 

Більшість положень з етики науково-дослідної роботи закладені в 
Гельсінській декларації, яка вперше була прийнята в 1964 році Всесвітньою 
медичною асоціацією. З того часу вона переглядалась 6 разів і останні зміни, 
які діють і до нині, були внесені у 2008 році. 
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Виходячи з встановлених етичних норм, наукове дослідження повинне 
чітко відповідати досліджуваній галузі знань та напрямкам науково-дослідної 
роботи університету. Особлива увага приділяється зовнішній незалежній 
експертній оцінці.  

Вирізняють ряд етичних принципів, які повинні бути прийняті до уваги 
при виконанні дисертаційного дослідження. Загалом, всі етичні принципи 
підкреслюють необхідність творити добро і  не завдавати шкоди. Розглянемо 
основні п’ять принципів етики науково-дослідної роботи і їх практичних 
наслідків при проведенні дисертаційного дослідження.  

1) Мінімізація ризику заподіяння шкоди. Даний принцип розглядає 
фізичну шкоду учасникам, психологічний стрес і дискомфорт, соціальну 
нерівність, фінансові втрати, вторгнення в особисте життя учасників 
експерименту та порушення правил анонімності. 

2) Отримання згоди на обробку інформації. Учасники дослідження 
повинні розуміти, що вони беруть участь у експерименті і чітко усвідомлювати, 
що від них вимагається для вдалого завершення науково-дослідної роботи. Така 
інформація може включати в себе мету, методи, можливі результати 
дослідження, а також пов'язані затрати, незручності, небезпеки і ризики, які 
можуть виникнути під час дослідження. Незважаючи на непередбачуваність 
результату, дослідники повинні прагнути виокремити і зберегти найважливішу 
інформацію. 

3) Захист анонімності та конфіденційність. Зазвичай учасники 
експерименту готові на добровільних засадах надати інформацію приватного 
або конфіденційного характеру, за умови, що дослідник погоджується 
дотримуватись правил анонімності та конфіденційності. Хоча є небезпека того, 
що шкода може бути заподіяна під час неправильного збирання чи обробки 
аналітичних даних. 

4) Уникати обману. Слід зазначити, що трапляються ситуації коли в 
науковому дослідженні доводиться застосовувати метод обману, який є 
виправданим для деяких випадків. Наприклад, учасникам експерименту не 
повідомляється мета або об’єкт дослідження (або свідомо пропонується 
неправдива інформація) з метою отримати достовірних даних для розрахунку 
певних показників. 

5) Право відкликання голосу. Учасники дослідження повинні завжди мати 
право відмовитися від участі в експерименті. Крім того, учасники повинні мати 
право відкликати в будь-який момент результати своєї участі в процесі 
дослідження не піддаючись примусу або тиску.  

Дослідивши вищезгадані принципи етики науково-дослідної роботи, 
складається враження, що будь-яка дисертація в обов’язковому порядку 
повинна включати їх.  

Незважаючи на те, що деякі етичні норми в галузі науково-дослідної 
роботи можуть варіюватися у різних країнах, основні принципи етики наукових 
досліджень в країнах Європейського Союзу повинні залишатися незмінними. 
Це важливо не лише з етичних міркувань, а й практичних, оскільки 
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недотримання таких основних принципів може призвести до жорсткої критики 
дослідної роботи, заниження вірогідності результатів дослідження, відхилення 
роботи науковим керівником або скасування результатів дослідження 
Комітетом з етики.  

 
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВНИХ ТА МОВЛЕННЄВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
 

І.В. Кравчук  
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Для того, щоб зрозуміти важливість формування мовних та мовленнєвих 

компетенцій, для початку, необхідно, дати визначення цим двом поняттям. 
Отже, мовна компетенція – це розуміння та засвоєння мовних норм, які 

сформувались в фонетиці, граматиці, лексиці, стилістиці і т.д. іноземної мови. 
Мовна компетенція  ̶ це збірне поняття, що включає в себе, цілу низку 
спеціальних здібностей, навичок та умінь. 

Мовленнєва компетенція – це саме навички, вміння, коректно та 
адекватно користуватися мовою, та при цьому, використовувати як мовні, так і 
інтонаційні засоби.    

Комунікативні мовні та мовленнєві компетенції складаються зі декількох 
компонентів, а саме: соціокультурні та лінгвістичні (фонетичні, лексичні, та 
інші функції мови). Комунікативна мовленнєва компетенція реалізується у 
виконанні різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: сприйняття, 
усвідомлення, та відтворення. 

Проблема формування фонетичної компетенції залишається однією з 
актуальних. Оскільки вона є головною складовою в узгодженні з іншими 
мовними та мовленнєвими компетенціями. Саме з її допомогою, формуються 
загальні знання, враження та розуміння іноземної мови. Але, з невідомих 
причин, у ВНЗ технічного спрямування, майже не приділяється увага 
фонетичним навичкам. 

Фонетична компетенція  ̶ це вміння людини, за допомогою артикуляції та 
інтонації  оформлювати свої висловлювання, та розуміти мовлення інших. 
Успішність цього залежить від якості та рівня сформованості фонетичних 
навичок. Існує декілька методів навчання вимови: 

1. Аналітичний ( ознайомлення студентів з вимовою кожного звука; є 
необхідним проведення вступного фонетичного курсу); 

2. Імітативний (сприйняття мовлення та його імітації; не є продуктивним, 
так як, часто сприйняття виявляється помилковим, через призму рідної мови). 
При використанні даного методу, необхідно приймати до уваги, індивідуальні 
особливості, кожного студента (мовця), його здатність до коректного 
сприйняття звуків. 

3. Аналітико-імітативний (є комбінованим прийом двох попередніх 
методів; використовується доступний студентам опис артикуляції й 
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інтонування та поясненнями особливостей вимови; є найбільш продуктивним 
методом). У використанні цього методу, є важливим розуміння загального 
рівня знань групи студентів, адже, пояснення повинні сприяти засвоєнню даної 
компетенції,а не навпаки.  

Проте, оволодіння фонетичною компетенцією не є головною метою, так 
як вона є лише допоміжною функцією мовленнєвої компетенції, і насамперед, 
використовується при розмовному та слуховому сприйнятті.  

Тому, все ж таки, головною проблемою формування мовних та 
мовленнєвих компетенцій є лексична складова, до якої належать: сприйняття 
лексичних одиниць, їх розуміння, та порівняння з реаліями рідної мови. 

До методів вивчення лексичної компетенції належать: 
1. Інтуїтивний - відбувається без будь-якого зв’язку та асоціацій з рідною 

мовою. Даний метод базується на звичайному спілкуванні, та індивідуальному 
сприйнятті мовця.  

2. Функціональний метод – допомагає розкривати для себе значення 
лексеми, за допомогою контексту речення або тексту. Тобто, читаючи текст, 
студент сам знаходить найбільш вірне значення лексичної одиниці, яке має 
смисловий відповідник (еквівалент) у рідній мові. Найбільш дієвим є при 
виконанні комунікативних вправ та вправ на розуміння тексту (читання). 

3. Свідомо-зіставний метод – також пов'язаний з проведенням паралелей, 
та знаходження відповідників у рідній мові. Важливим є розкриття та 
пояснення форми лексичної одиниці, а не тільки її переклад та особливості 
вживання. Даний метод використовується у некомунікативних вправах та 
вимагає широкого пояснення. 

4. Інтенсивний метод – використовується шляхом створенні діалогів, 
сцен та розкриття якоїсь теми. Метод базується на кількісному повторенні 
лексичної одиниці, та її введенні у контекст. Практикується як наявність, так і 
відсутність перекладу. 

Також, як у шкільних, так і в ВНЗ, використовується  такий метод, як 
банальне запам’ятовування лексичних одиниць, що не дає жодних результатів. 
Адже, не можливо запам’ятати слово, не використовуючи його у контексті і не 
розуміючи його прямого значення.  

Отже, формування мовних та мовленнєвих компетенцій потребує не аби 
якої уваги. Також, необхідно робити акцент не лише на граматичних 
конструкціях, правилах, та дослівному перекладі текстів,  а й на індивідуальних 
особливостях сприйняття студентів, мовців, слухачів (адже, лексична одиниця 
може сприйматись по різному і для кожного мати свій контекст). Тому, 
потрібно використовувати  більше комунікативних вправ, та вправ на 
аудіювання та розуміння тексту. 
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PREPARING EFFECTIVE PRESENTATION AS AN IMPORTANT SK ILLS 

FOR A FUTURE HIGHLY-SKILLED SPECIALIST 
 

А.M. Krokhmal 
PhD (Pedagogic), Associate Professor, 

O.M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv 
 

Presentation skills are among the most vital skills of the 21st century. The 
presentations which are used in Ukrainian environment frequently do not follow 
the international standards but they are the only guide the PhD students have. 
Nowadays Ukraine is entering the global society, therefore, our scientists more 
and more frequently come in contact with representatives of different nationalities 
possessing their own values, cultures and models of a “good presentation”. To be 
successful in international context you should be aware of the possible challenges 
you could face presenting in front of the people who belong to different 
nationalities. 

Presentation is a formal talk to one or more people that “presents” ideas or 
information in a clear, structured way. According to the experts’ opinion, 50% of all 
the presenters’ mistakes are made at the preparatory stage. As it is said “If you fail to 
prepare, be prepared to fail”. So preparation and practice is the background of any 
effective presentation. First of all you have to study your audiences’ expectations of a 
good presentation and put the content in the style which matches these expectations 
and reaches your objectives. 

The scientists emphasize several types of presentations. These are: press 
conference. It is a meeting in which newsmakers invite journalists to hear them speak 
and, most often, ask questions. Briefing which is a meeting in which people are given 
information or instruction. Demonstration is a method of teaching by example rather 
than simple explanation. The next type is product launch. This is a meeting in which 
a new product is announced. Lecture which is an oral presentation intended to present 
information or teach people about a particular subject, for example by a university or 
college teacher. Talk is a speech or lecture on a particular subject. The next widely-
used type in education is seminar which a form of academic instruction, either at an 
academic institution or offered by a commercial or professional organization. 
Workshop is discussion and practical work on a particular subject, in which a group 
of people share their knowledge and experience 

Preparing our presentation we have to remember about the main rules of a 
successful presentation. There are: 

- Find out about the audience: how many people there will be, who they are, 
why they will be there 

- Find out about the venue and the facilities: the room, the sitting plan, the 
equipment 
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- Plan the content and structure  
- Write notes on sheets of paper 
- Try to memorize the first five sentences of your talk 
- Prepare visual aids: pictures, diagrams, etc. 
- Rehearse your presentation with friends or colleagues [4, p. 138].    
When talking about visuals and ways of describing them during the 

presentation we should follow one important rule: visuals should be clear and easy 
for the audience to follow. If you describe a complicated visual it is necessary to 
point out the important information. 

Some words about time should be said. Doing the presentation we have to 
remember about time and the main rules as for time.  

- Start on time. Do not wait for latecomers, 
- Plan how long you are going to spend on each point and keep to this timing, 
- Do not labour a particular point (spend too long on something), 
- Do not digress. That is do not talk about something that has nothing to do 

with the subject, 
- Finish on tine. Do not run over. It looks bad if you do not have time to 

finish all your points and answer questions [3, p. 118]. 
The last part of any presentation is conclusion. Some experts say that a 

memorable conclusion is even more important than a good introduction. A good 
conclusion needs a repetition, a summary of the content and a focus on the most 
relevant issue, the concluding statement. Experts on international presentations 
suggest presenters do only two things in the conclusion: firstly, stress the benefit the 
presenter has provided to the audience and, secondly, look forward to the future and 
highlight what is going to happen. Such technique always sounds encouraging and 
moulds positive thinking. 

The next issue to be considered is the question phase of a presentation which 
many people who have to do public speaking believe to be the most challenging part 
of the presentation procedure. Practically, this part can not be prepared. Of course, it 
is possible to anticipate questions if you know your audience well but frequently 
reality brings surprises.  
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У зв’язку з євроінтеграцією, необхідністю забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних фахівців на світовому ринку праці перед 
викладачем вищого навчального закладу висуваються нові актуальні завдання. 
Підписання Болонської декларації означає не лише формальне ухвалення 
державою нової освітньої стратегії, але й повне реформування системи освіти. 
Місія викладача вищої школи ХХІ ст. – надати майбутньому спеціалісту 
необхідні знання, уміння в певній професійній сфері, розвинути для 
подальшого професійного й особистісного зростання творчі здібності, 
ініціативу, активність, самостійність, динамізм у прийнятті рішень і вміння їх 
реалізовувати в майбутній професійно-педагогічній діяльності. 

Так, змінюються вимоги до випускників вищих навчальних закладів. 
Фахівець повинен не лише володіти теоретичними основами своєї професії та 
якісно виконувати свої функції, проте й проявляти нестандартне, креативне 
мислення, гнучку уяву, здатність сприймати й розвивати інновації, володіти 
кооперативними вміннями роботи в команді, користуватись технічно 
прогресивним обладнанням, використовувати новітні досягнення техніки для 
організації своєї роботи.  

Для вирішення цих завдань залишається важливою підготовка самого 
викладача, здатного проводити дослідження, управляти педагогічною 
діяльністю, володіти інструментарієм діагностики процесу й аналізу 
результатів власної праці, способами обґрунтування шляхів і засобів їх корекції 
та подальшого самовдосконалення, оскільки саме від викладача залежить якість 
професійної підготовки майбутнього педагога.  

Згідно з Законом про вищу освіту, викладач вищого навчального 
закладу є основною посадою науково-педагогічних працівників, порівняно із 
посадами асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого 
кафедрою, декана тощо [3]. В енциклопедії освіти викладач вищого 
навчального закладу визначається як фахівець із необхідною вищою 
фаховою і психолого-педагогічною підготовкою, який здійснює педагогічну, 
навчально-виховну й організаційно-методичну роботу у вищому 
навчальному закладі. Діяльність викладача спрямована на повідомлення 
нових знань студентам, розвиток їх пізнавальної діяльності, організацію 
лабораторних і практичних занять, керівництво навчальною діяльністю 
студентів, а її якість залежить від рівня теоретико-методологічної 
спеціальної та педагогічної підготовки викладача, його педагогічної 
майстерності, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями й 
інтерактивними методами навчання [2, с. 84]. 



 75 

Спираючись на аналіз науково-педагогічної літератури, маємо зазначити, 
що результатом процесу підготовки майбутніх фахівців повинна бути 
сформованість у них професійних компетентностей, які дозволять здійснювати 
ефективну педагогічну діяльність. 

Питання підготовки майбутніх викладачів вищого навчального закладу не 
є новими у педагогічній науці. Проблему професійної підготовки майбутніх 
викладачів вищого навчального закладу – магістрів – з упровадженням 
інновацій досліджує С. Вітвицька, яка розробила модель особистісно-
орієнтованої підготовки магістрів до інноваційної педагогічної діяльності [1, 
с. 20]. Дослідниця зазначила, що підготовка майбутнього викладача не може 
бути ефективною без упровадження особистісно-орієнтованих технологій, її 
основою є відповідність якостей і властивостей магістранта творчій 
педагогічній діяльності, наявність суб’єкт-суб’єктної взаємодії (діалогічне 
спілкування, співпраця, співдружність, співпереживання).  

У своєму дослідженні “Формування готовності до педагогічної діяльності 
майбутніх магістрів у вищих технічних навчальних закладах” І. Михайлюк 
виділяє у магістерській підготовці до педагогічної діяльності такі складники: 
ґрунтовні знання із психолого-педагогічних дисциплін; використання новітніх 
технологій у навчально-виховному процесі; високий рівень педагогічної 
майстерності викладачів; комплексні підходи до організації навчально-
виховного процесу з метою гармонійного розвитку особистості [4, с. 5]. 

Спираючись на аналіз науково-педагогічної літератури, маємо зазначити, 
що результатом процесу підготовки майбутніх фахівців повинна бути 
сформованість у них професійних компетентностей, які дозволять здійснювати 
ефективну педагогічну діяльність. 
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У мовознавстві кінця XX ст., зокрема, у лінгвістичній україністиці й у 

лінгвістичній русистиці активізуються дослідження, пов’язані із вивченням 
структурних особливостей терміносистем, специфіки двох різних структурних 
типів номінативних одиниць – простих (однослівних) і складених термінів. 
Здебільшого термінологи аналізують однослівні (прості) терміни, а розряд 
складених термінологічних одиниць (терміносполучень) рідко потрапляв в поле 
зору дослідників [1, с. 12]. 

Питанню функціонування термінологічних систем займались багато 
науковців, серед них Т.Р. Кияк, І.М. Кочан, А.В. Крижанівська, Г.П. Панько, 
А.В. Супераньска, Н.В. Подольска, Н.В. Васильєва, А.Я. Коваленко, 
О.Г. Чумак, Б.М. Головін та багато інших. Б.М. Головін вважає що, логічно 
було б визнати терміни як окремі слова, так і словосполучення, яким властива 
номінативна й сигніфікативна функції в тій чи іншій спеціальній сфері 
діяльності. Таку ж думку мають і інші лінгвісти (Скороходько, Денисов, 
Сергєєв, Гречко). 

Якомога більша точність висловлення думки, що в свою чергу виключає 
можливість різних трактувань, є головною вимогою в текстах спеціального 
призначення. Отже, основною вимогою до терміну є його однозначність. 
Використовуючи термінологічну лексику, можна досягнути чітку та економну 
подачу змісту та забезпечити вірне розуміння суті. Прості терміни 
зустрічаються в німецькій терміносистемі рідше, ніж в українській. Адже 
німецька терміносистема характеризується великою кількістю 
багатокомпонентних термінів для позначення явищ або понять. А тому при 
перекладі виникають труднощі при виборі єдино вірного терміну з 
синонімічного ряду. Термінологічні словосполучення більш характерні 
українській мові і при перекладі їх німецькою мовою доцільно вживати складні 
терміни. Наприклад, Namensaktie – іменна акція. 

Мовні термінологічні словосполучення (ТСС), що називають конкретні 
поняття предметної галузі, існують і в системі фінансової термінології. Вони 
уточнюють поняття про кредитні операції, принципи організації банківської справи 
й менеджменту, форми розрахунків та управління ними. У німецькій мові такі 
терміни-словосполучення на думку А.Я Коваленко диференціюються за:  

а) типом їхньої структури: 
1. Прості словосполучення, що складаються, як правило, з двох слів, одне 

з яких є головним, а інше залежним: langfristiges Akkreditiv, verlorenes Darlehen, 
dokumentäres Inkasso та інші. 
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2. Складні словосполучення, в яких залежні слова визначають різні 
аспекти значення основного слова: Aktie mit mehrfachem Stimmrecht, übliche 
Bedingungen bei der Kreditausreichung. 

б) морфологічною ознакою основного слова  
Враховуючи цей чинник, економічні терміни-словосполучення можна 

поділити на: 
1. Іменні словосполучення (з іменником у ролі ключового слова): 

gegenaktives Konto, bekannte Police та ін. 
2. Прикметникові сполучення (з прикметником чи дієприкметником в 

ролі основного компонента): zahlbar bei Vorlegung. 
3. Дієслівні словосполучення: jemandem Steuern auferlegen,  sich auf der 

Börse behaupten. 
Терміни-словосполучення можна диференціювати і за 
 в)типом  синтаксичної будови словосполучення, граматичної моделі: 
1) іменник + іменник (S+ S): call loan  (запозичення з англ.) та ін. 
2) прикметник + іменник (А+S): fester Wechselkurs, innere Abschlusskosten 

та ін. 
3) іменник +дієслово ( S+V): einen Wechsel indossieren; 
4) іменник + інфінітив (S+V( Inf.)): die Fähigkeit zu investieren 
 г) за синтаксичними ознаками розрізняють: 
1) безприйменникові сполучення слів, з’єднані способом керування 

(А+S; S + S): Bestand der Versicherung; 
2) прийменникові словосполучення (S+ Pr+ S): Zins auf Zins, Fonds für 

Ivestitionen. 
Питання смислової цілісності та розкладності ТСС має дуже велике 

значення для дослідження термінологізаційних процесів. За ступенем 
смислової розкладності ТСС та за ступенем відображення в них системності 
понять певного термінологічного ряду атрибутивні ТСС поділяються на три 
типи: 

1. ТСС, які зберігають самостійність кожного з компонентів (розкладні) і 
нагадують вільні словосполучення: Inhaber von Wertpapieren; 

2. ТСС, у яких один компонент позначає фінансовий термін, а другий є 
запозиченням з іншої лексичної системи – словом загального чи обмеженого 
вживання: stille Rezession; 

3. усталені ТСС, у яких переосмислені обидва компоненти („Bärmarkt“ – 
ринок, на якому спостерігається тенденція до пониження курсів і на якому 
переважають спекулянти, що сприяють цьому пониженню) [2: 6; 7]. 

Лексикографічні видання становлять важливе й повноцінне джерело 
дослідження процесів розвитку мови. Отже, для нас є необхідним виявлення 
специфіки таких джерел, які відбивають багатоаспектність фіксації 
термінологічних одиниць. А з метою найбільш ефективного їх дослідження 
вартою уваги є тематична класифікація словникового складу навіть на рівні 
підмови [3, с. 18]. 
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Аналіз видів словотворення термінологічних одиницьє теоретичною 
базою для практичного визначення продуктивних способів складання слів-
термінів. 
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Фактори які визначають життя сьогодні є інформація, її доступність, 

швидкість її пошуку та отримання, та швидкість її обробки. Сучасний студент 
щоб знайти відповідь на запитання швидше звернеться за інформацією в 
Інтернеті. Сьогодні всесвітня мережа є не тільки інформаційним простором, на 
сьогоднішній день вона стає основним і освітнім простором. Тому 
використання інформаційно-комунікативних технологій в системі вищої освіти 
повинні корелюватися з мотивацією студента до пошуку інформації та 
отримання нових знань. Крім того, пошук та обробка необхідної інформації 
тісно пов’язана із знанням іноземних мов. Зважаючи на обмежену кількість 
годин на іноземну мову, викладачі вищих навчальних закладів змушені 
розширювати мовне навантаження студентів за рахунок поза аудиторною 
самостійною роботою, за рахунок інтеграції новітніх освітніх технологій в 
процес традиційного навчання. При дефіциті аудиторного часу перед 
викладачами стоїть нелегке завдання навчити іноземної мови в стислі строки. 
Аудиторне навантаження можна значно розширити за рахунок створення 
віртуального середовища та залучення до процесу навчання інформаційних 
технологій. 
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Механізмом здійснення перетворень в системі освіти має стати реалізація 
концепції змішаного навчання, створення комфортного навчально-
інформаційного середовища та системи комунікацій яка б представляла всю 
необхідну навчальну інформацію. В даному контексті інформаційне 
середовище сучасного ВНЗ розглядається як поєднання традиційних і 
інноваційних (електронних) форм навчання.  

Аналіз публікацій по питанням використання змішаного навчання 
дозволяє виділити ряд принципів змішаного навчання. 

Принцип орієнтації на конкретних студентів в умовах професійного 
навчання набуває важливого значення, тому що треба враховувати 
індивідуальні та вікові особливості студентів, а також напрям професійної 
підготовки. 

Принцип стимулювання і мотивації позитивного відношення до навчання, 
важливий у відношення успіху навчання, який в значній мірі залежить в 
зацікавленості студента в продовженні навчання. 

Принцип пріоритетності самостійності навчання. Самостійна діяльність 
студентів на даному етапі є основним видом навчальної діяльності і передбачає 
не тільки здійснення самостійної роботи, але й самостійну організацію процесу 
навчання. Самостійна робота повинна бути прив’язана до тем основного 
навчального підручника і бути його продовженням. 

Принцип спільної діяльності викладача та студентів по плануванні, 
реалізації, оцінюванні та корегуванні процесу навчання. 

Принцип індивідуалізації навчання передбачає створення індивідуальної 
траєкторії для навчання студента у відповідності з направленням та профілем 
професійної підготовки. 

Принцип актуалізації результатів навчання. Даний принцип передбачає 
застосування на практиці в рамках курсу набутих студентом умінь та навичок. 

Принцип усвідомлення навчання. Він передбачає усвідомлення студентом 
самого процесу навчання та своїх дій. 

Принцип професійної направленості навчання є основним при навчанні 
іноземної мови для спеціальних цілей. Навчання іноземної мови для 
спеціальних цілей в контексті майбутньої професії, дозволяє сформувати, 
розвинути та удосконалити професійно-орієнтовану компетенцію до рівня, 
достатнього для здійснення ефективної професійної комунікації на іноземній 
мові. 

Принцип гнучкості навчання пов’язаних з можливістю адаптації 
навчальних матеріалів до умов навчального процесу на основі індивідуальних 
особливостей студентів (викладка матеріалу, керування процесом навчання, 
темп навчання). 

Принцип інтерактивності передбачає зворотній зв’язок та взаємодію між 
суб’єктами навчального процесу як в рамках аудиторних занять так і рамках 
самостійного вивчення матеріалу з боку студента. 

Принцип розподілу навчальної діяльності передбачає розподіл елементів 
навчання між самостійною роботою та аудиторною роботою студента, який би 
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відповідав завданням та цілям курсу. Для реалізації моделі змішаного навчання 
для курсу іноземної мови для спеціальних цілей самостійне навчання 
передбачає виконання комплексу вправ направлених на покращення лексичних 
та граматичних навичок, та підготовку групових проектів, з наступною їх 
презентацією в навчальній аудиторії.   

Принцип цілісності навчального простору обумовлений ефективним 
поєднанням і взаємодією окремих компонентів навчальної системи, які 
виконують різні функції, чи то друкований підручник, чи он-лайн ресурси, чи 
мобільний додаток. 

Принцип забезпеченості автономної навчальної роботи студента 
передбачає самостійне керування навчальним процесом з боку студента, в 
якому він самостійно керує, коректує, а також самостійно відшуковує, отримує, 
обробляє, критично обдумує та інтерпретує інформацію. 

Принцип відповідності моделі змішаного навчання реальним умовам 
навчальної діяльності означає що в робочих програмах вищих навчальних 
закладів передбачені години для навчальної діяльності в рамках даної 
технології. Дана технологія повинна бути дійсним інструментом для 
покращення результатів навчального процесу. 

Таким чином, введення моделі змішаного навчання в процес навчання, 
зміщення вектору навчальної діяльності по напрямку самостійної роботи 
студентів, перехід від принципу “навчання на все життя” до принципу 
“навчання через життя”, можливість вибору місця та часу для навчання, 
інформатизація сфери навчання, яка пов’язана з використанням інформаційних 
технологій в сфері освіти, створення нових можливостей для зміни навчального 
процесу, корінним чином впливають на процес навчання і є базовими 
принципами для запровадження системи змішаного навчання. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
АУДІЮВАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ  

 
Л.В. Ломакіна 

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 
Однією з вимог сучасного суспільства до молодих фахівців та 

обов'язковим компонентом професійної підготовки сучасного інженера є 
володіння іноземною мовою на рівні, достатньому для спілкування в 
професійній сфері. 

У технічних вищих навчальних закладах курс іноземної мови носить 
комунікативно-орієнтований та професійно спрямований характер, і його 
завдання визначаються комунікативними та пізнавальними потребами фахівців 
відповідного профілю [1]. Кінцевою метою навчання є придбання студентами 
навичок використання іноземної мови в реальному житті як засобу не тільки 
повсякденного, але й ділового, професійного спілкування. 

Статус іноземної мови як засобу спілкування зріс та позначається не 
тільки на умовах, але і на змісті навчання, стимулює пошук нових підходів, 
модернізацію теоретичної бази побудови системи навчання.  

Завдання, які стоять на сучасному етапі перед вищою школою, 
орієнтують навчання іноземної мови не на пасивне володіння, яке полягає в 
умінні читати і перекладати літературу за фахом, а на практичне використання 
іноземної мови як засобу спілкування в соціокультурній та професійній сферах, 
тобто на навчання вмінням говоріння та аудіювання. Без сформованих навичок 
і вмінь аудіювання, як складової частини комунікативної компетентності, 
неможливі повноцінні міжнародні творчі та наукові контакти. 

В результаті вивчення дисципліни “Іноземна мова” в області аудіювання 
студент повинен вміти: сприймати на слух і розуміти основний зміст 
нескладних автентичних суспільно-політичних, публіцистичних (медійних) і 
загальнотехнічних текстів, що відносяться до різних типів мовлення 
(повідомлення, розповідь), а також виділяти в них значиму запитувану 
інформацію. 

Оскільки матеріал, що пропонується на слух, служить моделлю реального 
мовного середовища, передаючи його головні особливості, аудіювання залучає 
студентів у активну мовну діяльність. Оволодіння цим видом мовленнєвої 
діяльності має сформувати у студентів психологічну та мовну базу з необхідних 
для іншомовного спілкування знань, навичок і вмінь. 

Навчання аудіюванню іншомовного мовлення - це найбільш важкий для 
освоєння вид рецептивної мовної діяльності і йому неможливо навчитися 
самостійно.  

У процесі усної іншомовної комунікації у сфері професійного 
спілкування здійснюється передача інформації, яка представляє інтерес для 
фахівців, і успіх акту комунікації залежить від того, наскільки точно і повно 
сприйнято повідомлення. Отже, виникає необхідність навчати студентів 
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немовних спеціальностей ефективним способам сприйняття іноземної мови на 
слух. Сприймаючи мову на слух студенти з самого початку занурюються в 
середу досліджуваної мови, у них формуються механізми сприйняття і 
розуміння мови, внутрішня мова з використанням засобів нового мовного коду, 
знання з усіх аспектів мовної системи. Інформація, сприйнята на слух, стає 
стимулом до осмислення, до активізації знань і умінь, а також до обговорення. 
Так відбувається поступовий перехід від рецептивної діяльності до 
продуктивної та комунікативної. Для студентів технічних вузів вміння слухати 
усні презентації у вигляді повідомлень і отримувати з них корисну інформацію 
є важливим академічним і професійним умінням. Мовна база, навички та 
вміння, що сформувалися в процесі аудіювання, є для стулента основою 
розвитку здатності до формування і формулювання думки на іноземній мові. 

Навчання аудіюванню має бути побудовано з урахуванням поступового 
зростання складності мовних операцій студентів з навчальним матеріалом. 
Відбір навчального матеріалу повинен здійснюватися на основі методичних та 
лінгводидактичних принципів, що враховують особистості осіб і особливості 
виду мовленнєвої діяльності. Аудіювання повинно стати основою спілкування, 
провідним видом мовленнєвої діяльності для студентів і засобом навчання 
іншомовному спілкуванню спочатку на початковому етапі, а потім на 
наступних рівнях навчання.  

У процесі навчання іноземної мови необхідно навчати студентів 
немовних спеціальностей такими видами аудіювання як: аудіювання із повним, 
детальним розумінням повідомлення; аудіювання з розумінням основного 
змісту повідомлення (теми, головної думки, основних фактів); вибіркового 
аудіювання (розуміння окремих, конкретних, вибіркових фактів, необхідної 
інформації) і формувати відповідні їм стратегії.  

При підготовці та розробці аудіотекстів необхідно враховувати наступні 
фактори: вибір навчальних матеріалів повинен мати комунікативну доцільність, 
що є основою для моделювання навчальної ситуації і складання контрольних 
завдань для оцінки якості умінь слухати і розуміти аудіотекст іноземною 
мовою; необхідно враховувати ступінь реальної комунікативної орієнтованості 
при розробці завдань для моделювання ситуації опосередкованого спілкування; 
велике значення має виховна та освітня цінність пропонованих матеріалів.  

Тексти для аудіювання, повинні відповідати наступними 
характеристиками: мати комунікативну цінність, тобто відповідність 
аудіотекста умовам реального спілкування; відповідність аудіотекста рівню 
мовної підготовки студентів; вікове та освітнє сприйняття аудіотекста для 
студентів; професійно-орієнтовна заначимість аудіотекста; виховна цінність. 

Процес навчання професійно-орієнтованому аудіюванню студентів 
технічних вузів забезпечує більш ефективне формування та подальший 
розвиток умінь і навичок сприйняття іноземної мови на слух, якщо: навчання 
здійснюється з урахуванням видів і ситуацій професійно-орієнтованого 
аудіювання; при навчанні застосовується спеціально розроблений навчально-
методичний комплекс, що включає в себе навчально-методичні завдання, аудіо-
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відео- мультимедійні засоби навчання, практикум самостійної роботи, 
термінологічний словник, граматичний довідник; компоненти даного 
навчально-методичного комплексу побудовані на основі спеціально 
розробленого комплексу та послідовності вправ з навчання професійно-
орієнтованого аудіювання; при відборі аудіотекстів враховуються принципи 
комунікативної значущості професійної інформації, достатності професійної 
інформації, обліку предметно-змістовної сторони тексту, цікавості тексту, 
мовної послідовності тексту, мовної доступності, автентичності.  

Дослідження показали, що для навчання аудіюванню, складному і 
необхідному виду мовної діяльності, необхідна розробка нових навчальних 
матеріалів, що відповідають вимогам сьогодення і відображають останні 
наукові досягнення в галузі навчання іншомовного спілкування. Потрібно 
вдосконалення навчально-методичних матеріалів з допомогою включення 
відеоматеріалів, насичених країнознавчою інформацією, записами автентичних 
текстів країнознавчого змісту, а також професійно-орієнтованих текстів. 
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Сучасна освіта потребує нових методів та технологій у навчанні 

англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення у контексті 
міждисциплінарного фахового спілкування. Для того, щоб 
задовольнити потребу студентів – майбутніх фахівців з 
інформаційних технологій у письмовій комунікації англійською мовою, 
потрібно удосконалити та розширити навички та вміння, які необхідні для 
опанування та розробки документації для систем, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій під час укладання та написання технічної 
документації для програмного забезпечення (ПЗ). 

Для навчання англомовного професійно орієнтованого писемного 
мовлення виділяють три підходи: текстовий, процесуальний та соціальний. 
Слідом за Е. В. Васильєвою [1] текстовий підхід представлено текстовим 
фокусом (Text Focus) – текстом-зразком для аналізу та обговорення. В 
процесуальному підході виділяється два фокуси: мовний (Language Focus) i 
композиційний (Composition Focus). Під час вибору тексту-зразка ми 
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використовували англомовні джерела, в яких розглядаються різні типи 
технічної документації. В результаті вивчення текстів технічної документації 
можна стверджувати, що тексти відповідають жанровим стандартам, 
професійним інтересам студентів – майбутніх фахівців з інформаційних 
технологій таким як, розробляти специфікацію вимог користувачів, 
здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог 
замовника, уміння застосовувати базові знання стандартів у сфері 
інформаційних технологій під час написання технічної документації для 
розробки та впровадження інформаційних систем та технологій. 

Проаналізувавши праці В.П. Свиридюк [2] та О.М. Устименко [3], ми 
пропонуємо критерії відбору текстів-зразків, які слугують матеріалом для 
подальшого створення вправ для навчання професійно орієнтованого 
писемного мовлення:  

- критерій комунікативної цінності 
- професійна спрямованість 
- критерій частотності або поширеності  
- критерій необхідності і достатності 
- автентичність  
- тематичність 
- інформативність 
- композиційно-смислова структура  
- зв’язність і логічність  
- жанрова відповідність 

Критерій комунікативної цінності охоплює відбір лексичних одиниць 
для фахового спілкування, мовленнєвих зразків за метою висловлювання, 
ситуацій, що передбачає забезпечення заміни слова іншими, функціонально 
відповідними йому у мовленні, словами.  

Для навчання будь-якого фахового спілкування одним з головних 
критеріїв вважається критерій професійної спрямованості або професійної 
значущості іншомовного матеріалу, а також критерій термінологічної 
значущості. Цей критерій охоплює адаптивність текстового матеріалу 
виробничим потребам, різнотипність матеріалу, відповідність професійним 
інтересам студентів.  

У багатьох дослідженнях під час відбору мовного матеріалу враховується 
критерій частотності або поширеності, що зумовлює відбір лексичних 
одиниць та граматичних структур за їх найбільшою повторюваністю у 
джерелах відбору. Важливий аспект полягає у виявленні частотності лексичних 
одиниць та граматичних структур певної сфери спілкування, теми, ситуації, що 
властиво кожному з типів текстів технічної документації. 

Критерій необхідності і достатності – це застосування практично 
необхідних лексичних одиниць у межах професійної тематики. За цим 
критерієм навчальний матеріал має відповідати практичним цілям і 
комунікативним потребам студентів, бути достатнім для повноцінного 
фахового іншомовного спілкування [3]. 
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Джерелом текстів на професійну тематику, зокрема присвячених 
класифікації типів технічної документації, є автентичні англомовні тексти, що 
відповідають такому критерію, як автентичність.  

Критерій тематичності (також називають ситуативно-тематичним) 
включає відбір ситуацій і лексико-граматичного матеріалу згідно з робочою 
навчальною програмою. 

Інформативність представлена у текстах-зразках актуальною, сучасною 
та професійно значущою інформацією.  

Композиційно-смислова структура охоплює такі характерні елементи, як 
назва, зміст, вступ, загальний опис, опис окремих елементів, заключна частина. 
Тексти-зразки мають бути зв’язними та логічними.  

Дотримання жанрової специфіки текстів технічної документації вимагає 
використання професійно орієнтованої лексики, властивих цьому жанру 
граматичних структур і відповідні стилістичні засоби оформлення.       

Джерелами для відбору навчального матеріалу слугували сайти 
провідних IT компаній, вимоги державних стандартів до ведення технічної 
документації, приклади автентичних керівництв до експлуатації програмних 
продуктів, специфікації вимог до програмного забезпечення. 
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At the present stage of Ukraine's integration into European community, it is 
important to educate assertive, self-confident personality, able to adapt to new social 
and economic conditions. One of the solutions to this problem is to study the 
characteristics and conditions of increasing social competence that determines 
adolescents’ success in social interaction. 
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The problem of social competence is studied in the works of Ph. G. Zimbardo, 
M. Leippe, D. Kenrick,  D.Myers, Sh. E. Taylor, L. A. Peplau, D. O. Sears, J. Raven, 
E. R. Smith, R. B. Cialdini et al. Social competence is defined as “an individual’s 
ability to interact effectively with others in the system of interpersonal relations” 
[3, p.203]. The concept involves self-confidence, the ability to achieve goals in 
communication, to overcome difficulties in relationships with others. Mental health, 
quality of life and self-efficacy depend on how an individual has developed the skills 
to establish contacts with others. An important role in confident behavior plays the 
capacity to defend one’s rights, to attract a companion as well as be initiative and 
resilient in social relations.  

According to J. Raven, social competence has the following indications: 
competence in teamwork, leadership skills, mastery to be initiative, to achieve goals, 
to detect obstacles in interacting with people and to overcome them; an ability to 
search, identify and use feedback in communication [2].  

In our study [1], social competence is the criterion of social self-efficacy, 
which provides assessment of one's own abilities in social interaction and is 
associated with positive (joy, interest, optimism) or negative (fear, depression, 
phobias) characteristics. Socially competent people are initiative in communication, 
easily adapted to the environment, endowed with optimism, positive worldview, 
while low self-efficiency leads to depression and avoidance of social contacts. 

We explored the positive correlation between social self-efficacy, assertiveness 
and social adaptation. The social competence training program provides the system of 
group activities aimed at enhancing these psychological characteristics in extra 
curriculum time as well as at the English lessons. We use such methods and 
techniques as conversation, discussion, productive drawing, role-playing, case 
technology, cognitive restructuring, visualization, storytelling, positive and negative 
reinforcement, active listening etc. 

The main aim of learning a foreign language is to develop communicative 
competence, i.e. the ability to use language as a means of intercultural 
communication. The successful communication in a foreign language cannot be 
formed without the social competence, which determines the level of confidence in 
establishing and maintaining social relations. Thus, to form a social competence 
means to teach students to interact with each other in the learning process in order to 
solve different communicative tasks. 

One of the most effective forms of learning organization in terms of 
communicative competence is group work which presupposes students’ collaborative 
interaction aimed at solution to the mutual problem. The following advantages of 
group work can be stated: it imitates real communication; enhances self-confidence 
and motivation; develops responsibility, initiative and ability to make decisions; helps 
to identify the individual characteristics of students; promotes team building, focuses 
on collaboration. 

The group communicative activities aimed at developing technical students’ 
social competence at the English lessons may fall into such categories: project work, 
case study, role-play, miniconference, etc. Role play is one of the most interesting 
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and effective methods in ESP classroom as it develops interpersonal and social 
perception, problem-solving skills, communicative competence, decision making, 
creativity. Role play is an active form of socio-psychological training, where the 
main elements are the roles and the relationship between them. Playing roles, 
participants face the situations similar to real life, which helps to analyze and correct 
inefficient attitudes and behaviors.  

Role play has several stages. First, speech expressions are formed into micro-
dialogues, where specific speech intentions are implemented. After mastering speech 
cliches, students perform communicative tasks. For example, in the exercise 
“Paraphrasing” students are asked to express the thoughts of their partner on a 
particular topic in their own words. No additional information should be added. They 
use the statements in the discussion: “So what you're saying is ...”, “In other words ...”, 
“If I understand you correctly …”, “Are you saying ...?”, “So you seem”. In the 
activity “Making contacts” students in pairs role-play situations, aimed at establishing 
contacts at a conference, meeting etc.  

The use of reproductive and productive activities serves as preparation to more 
complex in structure and content speech exercises. Moreover, preparing the 
dialogues, students learn how to express thoughts in a logical way. The process of 
distributing roles is of particular importance – on this stage the students’ level of 
language proficiency is taken into account. Thus, the role-playing game is an active 
teaching method, which makes the teaching process more effective and promotes 
team-building skills. It also forms the communicative competence, enhances the level 
of motivation and helps to overcome psychological, linguistic and cultural barriers. 

Participation in debates, discussions and mini-conferences helps students not 
only to develop communicative skills, but also to be able to draw conclusions and to 
work in a team, to think logically and reasonably. These activities allow establishing 
cooperation between teachers and students, mutual trust and respect for each other. 
By mini-conference we understand the discussion of students’ presentations on a 
particular topic in the field of engineering or IT organized and hosted within a 
department (faculty, institute) or a group. Organization of a miniconference may 
include the following steps [4]. First, the size, scope, and date of the conference 
should be established. Second, the theme and speakers should be identified. Usually, 
in the ESP class students prepare presentations in their speciality, taking as 
background the conducted research in major disciplines. And finally, it is important 
to get a feedback from students to determine the direction of the conference in the 
future. Thus, a mini-conference is an easily organized event that can build social 
competence and be informative, enjoyable, and motivational as well. 

It has been demonstrated that group work helps students get positive 
experiences in establishing and maintaining social contacts; it contributes to the 
regulation of interpersonal relationships of adolescents by strengthening social 
competence. We witnessed statistically significant positive changes in students’ 
social competence, as well as the growing number of students with high levels of 
self-confidence and social adaptation after implementing role play, debates, 
discussions and mini-conferences in an ESP classroom. In our future research we 
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intend to concentrate on peculiarities of organizing and conducting webinars with 
students of technical specialities. 
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Мета – проаналізувати дидактичні принципи навчання студентів 
виноробних факультетів письмовому діловому листуванню та усному 
монологу-презентації. 

Для успішного навчання письмового ділового листування та усного 
монологу-презентації, а також для розробки адекватного змісту мовної 
підготовки майбутніх виноробів, необхідно керуватися релевантними 
дидактичними принципами, які регулюють процес навчання іншомовного 
спілкування. 

“Під принципами навчання розуміють вихідні положення, які визначають 
мету, зміст, технологію навчання і виявляються у взаємозв’язку і 
взаємозумовленості” [4, с. 49]. Аналіз сучасних тенденцій в методиці навчання 
іноземних мов, кінцевих цілей навчання професійного міжкультурного 
спілкування спеціалістів-нефілологів у діловій сфері, а також наявний досвід 
навчання за спеціальними навчальними програмами [5; 2] дозволяють нам 
виділити основні методичні принципи навчання письмового ділового 
листування та усного монологу-презентації студентів-виноробів, які 
розкривають їх суть. 

Принципи навчання є методичним відображенням відповідних законів і 
закономірностей, визначають вимоги до системи навчання в цілому та її 
окремих компонентів [1, с. 252]. Принципи навчання розуміють також як 
основні положення, що визначають характер процесу навчання, які 
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формулюються на основі вибраного напрямку і відповідних цьому напрямку 
підходів [3, с. 23]. Чітко сформульовані принципи навчання допомагають 
вирішити питання про те, як і який зміст навчання відбирати, які матеріали і 
прийоми використовувати. 

У методичній літературі виділяють дидактичні та методичні принципи 
навчання. 

Під дидактичними принципами в методиці розуміють принципи 
навчання, які ґрунтуються на положеннях теорії освіти і навчання, що 
розробляються в дидактиці та використовуються під час навчання будь-якої 
дисципліни, а під методичними принципами розуміють принципи навчання, що 
відображають специфіку викладання іноземних мов [1, с. 72]. 

Дидактичні принципи навчання. Одним з найважливіших дидактичних 
принципів навчання студентів виноробних факультетів є принцип активності, 
який передбачає напруженість всіх психічних процесів, а, перш за все, 
мислення. Знання, вміння і навички формуються в процесі активної розумової 
роботи студентів, наприклад, під час роботи над проектом, коли студенти 
проявляють активність і самостійно на всіх етапах роботи над ним, 
взаємодіючи один з одним. 

Наступним важливим принципом є принцип наочності, коли наочність є 
і засобом навчання, і засобом пізнання. Приклади справжніх листів в діловому 
листуванні виноробів, зразки комерційних контрактів, презентаційних виступів, 
перегляд відеозапису презентації вина на різноманітних виставках сприяють 
формуванню та розвитку умінь і навичок і є необхідним засобом навчання. 
Відеосюжети дозволяють актуалізувати досліджуваний мовний матеріал. 
Комп'ютерна мережа Інтернет, що надає різноманітну інформацію з виноробної 
тематики, є засобом пізнання дійсності. 

Принцип науковості у навчанні англійської мови виноробів вимагає 
озброєння їх методами наукового пізнання, що готує їх до науково-дослідної 
роботи в ході поетапного здійснення малих проектів та дипломного 
проектування. Студенти самі формулюють проблему, висувають гіпотезу, 
наводять докази і роблять висновки. Інформаційні проекти розвивають вміння 
працювати з масивами оригінальної літератури англійською мовою і 
аналізувати її. 

Принцип свідомості в навчанні передбачає усвідомлення завдань 
навчання, він реалізується під час самостійного пошуку рішень 
проблемного завдання на основі створення проблемних ситуацій. 
Свідомість у навчанні проявляється і в прийнятті студентом на себе 
відповідальності за виконання своєї частини завдання в колективній роботі 
над проектом. Принцип свідомості відбивається у використанні рідної мови 
в навчанні на етапі семантизації нового лексичного матеріалу і під час 
виконання окремих ситуативних вправ. Свідомість у навчанні також 
реалізується в самостійному виборі мовленнєвої тактики під час вирішення 
певної комунікативної задачі. 
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Висновки: виділені принципи навчання професійного спілкування 
сприяють формуванню вторинної мовної особистості, що володіє основами 
іншомовного ділового писемного листування та продукування усного 
монологу-презентації. 
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Спілкування людей є важливим джерелом прояву суб’єктивного чинника 
в мові і мовленні, тобто демонстрації ставлення мовця до об’єктів дійсності, 
змісту повідомлюваного, адресата тощо. Елементи комунікативного смислу, які 
стосуються переважно внутрішнього світу учасників спілкування, їх почуттів, 
емоцій, оцінок, у лінгвістиці називаються прагматичними і досліджуються на 
засадах лінгвістичної прагматики. Комунікативний прагматичний смисл, 
контекстно і ситуативно зумовлений, формується різними засобами – мовними, 
мовленнєвими і позамовними, відбиваючи особистісні характеристики 
комунікантів, їх інтенції та взаємовідносини.  

Прагматичний потенціал лексичних одиниць, природа яких є винятково 
комунікативною і функція яких полягає у забезпеченні зв’язності вербального 
спілкування, або дискурсу, традиційно привертає увагу науковців, які вивчають 
мовленнєві аспекти англійської мови (А. Вежбицька, С. Засєкін, А. Левицький, 
О. Падучева, D. Blakemore, B. Fraser, M.A.K Halliday, G. Redeker, D. Schiffrin). 
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У лінгвістичній літературі ці функціональні одиниці мають різні термінологічні 
найменування – частки, модальні слова, текстові конектори, метатекстові 
оператори, вставні вирази, дискурсивні слова, дискурсивні маркери. Останній 
термін наразі зустрічається у зарубіжних студіях найчастіше (англ. discourse 
markers), оскільки він вказує на головне завдання, яке виконується всіма 
дискурсивними маркерами, а саме – позначення зв’язку між компонентами 
дискурсу, але у той самий час дає змогу підібрати інші назви для окремих видів 
дискурсивних маркерів, залежно від їх будови, особливостей вживання і т.д. 

Дискурсивні маркери – це мовні одиниці, які служать для встановлення 
певного експліцитного зв’язку між даним сегментом дискурсу і попереднім 
висловлюванням. Функція співвіднесення змісту конкретного висловлювання із 
загальною комунікативною ситуацією дискурсу відтісняє на другий план 
формальні характеристики дискурсивних маркерів, пов’язані із їх структурою. 
Насправді, питання до якої частини мови належать дискурсивні маркери є 
дискусійним і досі залишається невирішеним [1; 4]. 

В цілому, з точки зору граматики дискурсивні маркери можна поділити 
на чотири класи – вставні слова (however, thus, incidentally), сполучники 
сурядного зв’язку (but, and, or), підрядного зв’язку (while, since, unless) та 
прийменникові вирази (as a result of, because of, despite, in comparison to/with). 
Хоча така класифікація є дуже спрощеною, вона допомагає скласти уявлення 
про синтаксичну природу і функціонування дискурсивних маркерів у мовленні.  

Більш ґрунтовним є розрізнення дискурсивних маркерів за семантичними 
ознаками. Вважається, що дискурсивні маркери мають основне значення, яке 
вказує на тип зв’язку між висловлюваннями, або сегментами дискурсу, і, 
відповідно, їх можна поділити на додаткові, причинно-наслідкові, умовні, 
темпоральні й протиставні (Табл. 1) [2; 6; 4]. 
Таблиця 1. Типи дискурсивних маркерів за семантикою основного значення 
Дискурсивні маркери Приклади 
Додаткові  also, and, besides, further(more), correspondingly, in 

addition (to), moreover, incidentally, in particular, 
similarly,  either, neither, neither…nor, what is more 

Причинно-наслідкові  accordingly, as a result, because, consequently, for, 
for this reason, hence, in order to, on account of, 
therefore, thus, since, so, so that 

Умовні  assuming, even if, if, in that case, otherwise, provided, 
unless, under some conditions  

Темпоральні  after this/that, afterwards, eventually, first, finally, 
initially, lastly, next, now, secondly, then, at last 

Протиставні  (al)though, but, conversely, despite, however, in 
comparison, in contrast, instead, in spite of, 
nevertheless, on the contrary, on the other hand, 
rather (than), still, whereas, yet 

Важливо зазначити, що якщо дискурсивний маркер, який вживається у 
своєму основному значенні, прибрати з контексту, зазначений зв'язок між 
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висловлюваннями все одно буде присутній, але буде виражений імпліцитно і 
його буде складніше інтерпретувати. Тому вважається, що вживання 
дискурсивних маркерів сприяє ефективності комунікації, і власне одним з 
показників володіння іноземною мовою на високому рівні є використання 
маркерів для зв’язності мовлення, як в усному, так і письмовому спілкуванні. 

Разом з тим, дискурсивний маркер може мати інші значення, які є 
прагматично-орієнтованими і розпізнаються лише у контексті комунікації. 
Наприклад, so може вказувати не лише на причинно-наслідковий зв'язок між 
окремими висловлюваннями (а), але й на початок нової розмови (б), перевірку 
того, чи було правильно зрозуміле почуте (в), або означати, що для адресата 
отримана інформація є неважливою (г) [4; 5; 7; 10]:  

а) Michael was tired. So, he left early.  
б) So, what have you been doing today? 
в) – How long were you in your previous job with Alpha? – Five years. – So, 

you were employed by Alpha for about 5 years, right?  
г) – My clothes are still wet. – So put the drier on for another 30 minutes.  
Загалом, можна виділити три різновиди семантико-прагматичного смислу 

дискурсивних маркерів: 
- зовнішньо-орієнтований, тобто визначення відношень між елементами 

контексту і ситуації спілкування (вживання в основному значенні, на 
позначення типу зв’язку між висловлюваннями); 

- внутрішньо-орієнтований, в разі якщо певний дискурсивний маркер 
характеризується особливостями семантики і прагматики; 

- контекстно-орієнтований, пов'язаний із функціонуванням у межах 
конкретних дискурсів, мовленнєвих жанрів (вживання у додатковому, 
прагматичному значенні у певному контексті) [1, c. 91-92]. 

Одиниці, що мають особливий прагматичний потенціал, хоча можуть так 
само називатися дискурсивними маркерами, мають суттєві відмінності у 
граматиці, семантиці, будові, сфері функціонування. Б. Фрейзер, наприклад, 
виокремлює їх як “прагматичні маркери” трьох видів:  

1) “базові” прагматичні маркери, які вказують на тип мовного акту і 
ілокутивну силу повідомлення (I suggest, I swear, I promise, I regret); 

2) “коментуючи” прагматичні маркери, які наводять думку мовця щодо 
змісту повідомлення, наприклад його власне ставлення, оцінку, рівень 
впевненості у своїх словах (fortunately, sadly, frankly speaking, certainly, 
possibly, if I am not mistaken); 

3) “паралельні” прагматичні маркери, які мають самостійне, незалежне 
від основного повідомлення, значення (окличні форми Waiter! My 
friend, Sir, вигуки Oh! Wow!, маркери зміни комунікативних ролей 
alright, here, listen, look (here), now, so, well, you see) [3; 5; 8; 9]. 

Як бачимо, прагматичні дискурсивні маркери, які є типові передусім для 
усного спілкування, організовують взаємодію мовця і слухача, регламентуючи 
участь кожного з них, розставляючи потрібні акценти, додаючи емоції тощо.  
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Таким чином, комунікативна функція дискурсивних маркерів тісно 
пов’язана з процесами формування різних типів дискурсу, підтримки їх 
зв’язності, акцентування тональності та регістрових характеристик мовлення. 
З огляду на варіативність прагматичного потенціалу та різноманітність сфер 
вживання дискурсивні маркери є важливим об’єктом лінгвістичних 
досліджень. 
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В умовах розширення міжнародного співробітництва, реалізації 

міжнародних договорів та програм, участі України в Болонському процесі 
виникає питання формування в майбутніх фахівців іншомовної комунікативної 
компетентності як складника їхньої професійної компетентності. Саме тому у 
сфері вищої освіти велика увага приділяється впровадженню нових методів та 
форм підготовки студентів до професійної діяльності.  
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Головна мета навчання іноземної  мови у вищому технічному ВНЗ –  
формування іншомовної комунікативної компетентності в обсязі, потрібному 
для професійного ситуативного спілкування відповідно до норм і культурних 
традицій фахівців певної професійної сфери.  Дана мета передбачає 
формування у студентів компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, 
письмі, а також перекладі технічних текстів, пов’язаних зі спеціальністю, 
набуття знань та розвиток вмінь використовувати фахову термінологію, 
граматичні ресурси мови тощо. 

Сьогодні головним джерелом знань студентів, розвитку їхніх здібностей, 
інтересів, умінь і навичок є інформаційні технології. Тому застосування 
інформаційних технологій в навчанні іноземної мови  є логічним та необхідним 
кроком вдосконалення сучасної освітньої системи. 

Так, в кінці 2011 року у професорів Стенфордського університету Дафни 
Коллер та Ендрю Ина виникла ідея створити онлайн-платформу, де відомі 
світові університети викладали б для необмеженого безкоштовного доступу 
курси своїх кращих викладачів, а у користувачів з усієї планети була б 
можливість дивитись ці онлайн-лекції, виконувати домашні завдання, 
спілкуватися на тематичних форумах, складати тести та іспити. 

Привертають увагу такі факти: 
- Кількість слухачів онлайн-курсів у світі всього за один 2014 рік 

збільшилась більш ніж на 300% і сьогодні в Інтернеті вчаться біля 100 
мільйонів чоловік. Експерти передбачають, що до кінця 2015 року освіту в 
Інтернеті будуть отримувати біля 250 000 українців, а впродовж п’яти років ця 
цифра зросте до 3 – 4 мільйонів.  

- Спеціалісти говорять, що поява масових безкоштовних онлайн-курсів – 
революція в освіті, якої не було вже більше 500 років. За впливом на розвиток 
цивілізації її прирівнюють до винайдення друкарського станка в 1440 році і 
появи книг в широкому доступі.  

Використання мультимедійних технологій в процесі навчання іноземної 
мови в технічному вузі має багато переваг в порівнянні з традиційними 
технологіями. По-перше, їх мобільність. До речі, майже всі солідні освітні 
проекти доступні через планшети і смартфони. По-друге, доступність зв’язку з 
розвитком комп’ютерних сіток (дома, в кафе, в громадському транспорті, по 
догозі на роботу).  По-третє, адекватність рівню розвитку сучасних наукових 
знань, оскільки інформаційні технології дозволяють корегувати учбовий 
матеріал в режимі реального часу. Є багато матеріалів в Інтернеті, які можна 
рекомендувати студентам для самостійної роботи. Імпламентація в процес 
навчання іноземної мови  інформаційних технологій дозволяє застосовувати 
таку форму роботи, як автоматичний переклад неадаптованих текстів 
професійної спрямованості. Важливим засобом покращити розмовну мову є 
листування за допомогою електронної пошти. Комп’ютер можна  
використовувати  і  під час виконання навчальних вправ і перевірки завдань в 
автоматичному режимі без втручання викладача. 
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За наявності вищезгаданих переваг, дана система має також очевидні 
недоліки, а саме: 1)  потреба технічного забезпечення; 2) матеріальні та часові  
витрати на навчання користування програмним забезпеченням та створення 
навчальних курсів; 3)  вірогідність появи технічних проблем, а саме, періодичне 
зниження швидкості передачі інформації, що може спричинити втрату даних; 4) 
певні онлайн-платформи забезпечують не мультимедійне середовище, а лише 
текстове. 

Отже, все вказане дозволяє виокремити такі способи застосування 
Інтернет у процесі викладання іноземних мов в технічних ВНЗ: 

- Міжгрупова (міжмовна) комунікація з носієм іноземної мови за 
допомогою е-mail. 

- Самостійне вивчення  іноземної мови за допомогою дистанційних 
навчальних курсів. 

- Застосування викладачем  різних навчальних ресурсів інформації для 
накопичення дидактичних матеріалів [1].   

Досвід власної практичної діяльності дозволяє зробити  такий висновок: 
інформаційні технології постійно поліпшуються і стають більш продуктивними 
завдяки своїй насиченості, мобільності, націленості на різноманітні потреби 
користувачів. Для викладачів Інтернет стає невичерпним джерелом матеріалів, 
які вони можуть використовувати на своїх заняттях. Результатом використання 
Інтернету є також створення творчої атмосфери спілкування, досягнення 
автоматизму в процесі навчання, що призводить до активації та інтенсифікації 
процесу навчання іноземної мови в технічному ВНЗ.  
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Сучасна концепція освіти ставить перед педагогом завдання здійснення 
індивідуального підходу до кожного, кого навчають з урахуванням його 
індивідуально-типологічних особливостей. При цьому індивідуалізація 
навчання все частіше розглядається як опора на знання особливостей 
когнітивних стилів та індивідуальних пізнавальних стратегій студентів. У той 
же час індивідуалізація навчання дозволяє активізувати потенційні можливості 
кожного студента і вирішити питання виявлення, обліку та розвитку його 
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здібностей, у тому числі і здібностей до освоєння іноземних мов. На даний 
момент найбільш поширеними варіантами індивідуалізації є: 

1) внутрішня диференціація навчання на основі окремих особливостей 
учнів; 

2) індивідуалізація навчальної роботи всередині групи; 
3) індивідуалізація на основі різного темпу проходження навчального 

матеріалу [1, c. 109-111]. 
Реалізація дидактичного принципу індивідуального навчання вимагає 

дотримання певних умов. При навчанні іноземної мови викладачеві, по-перше, 
необхідно враховувати особливості мотивації до вивчення іноземної мови, 
індивідуальні пізнавальні стратегії, що особливо важливо при виборі завдань для 
самостійної роботи. По-друге, викладач повинен створити на занятті комфортний 
психологічний клімат, що створює внутрішню готовність учнів до освоєння 
іноземної мови. По-третє, потрібно забезпечити автентичність навчального 
процесу за рахунок читання студентами особистісно значущих для них 
автентичних текстів, використання проблемних мовленнєво-мисленнєвих завдань 
та організації рольового і спонтанного спілкування іноземною мовою. Занурення 
учнів у різні не позв'язані з навчальним процессом лінгвістично-рольові ситуації, 
такі як театралізовані вистави на мові, яка вивчається, робота з членами іноземних 
делегацій і т.і, також надає автентичний характер процесу навчання. По-четверте, 
в ході навчального процесу викладачеві необхідно враховувати емпіричний та 
соціокультурний досвід учнів. Крім того, надання студентам інформації має 
здійснюватися з опорою на різні сенсорні модальності за рахунок використання 
різних технічних засобів навчання. Зокрема необхідно застосовувати технології 
навчання, самонавчання і самовиховання, посилюючи при цьому взаємо- і 
самоконтроль студентів [2, c. 93-94]. Для успішної реалізації індивідуалізації 
навчання педагогічне спілкування зі студентами повинно будуватися на основі: 

1) створення в групі атмосфери доброзичливості, довіри та 
взаємодопомоги; 

2) урахування мотивів, інтересів та інших особливостей студентів; 
3) відсутності жорсткого контролю, наказів і повчань як результату 

орієнтації на кращі якості студентів; 
4) орієнтації на проблемні задачі та завдання творчого характеру; 
5) визнання того, що студент та викладач має право на помилку і власну 

думку; 
6) публічної оцінки успіхів студента, що відбиває не тільки кінцевий 

результат його діяльності, але і прогрес у навчанні, уміннях та навичках (при 
цьому слід уникати негативної оцінки якості особистості); 

7) заохочення до ініціативи студентів у навчальному процесі [3].  
Для здійснення індивідуалізації навчання з урахуванням здібностей 

студентів до освоєння іноземних мов рекомендується дотримуватися таких 
умов: 

1) знання викладачем структурних компонентів здібностей до вивчення 
іноземних мов (мотивація до освоєння іноземних мов, довгострокова та 
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короткострокова пам'ять, вербально-логічне мислення і фонетичне сприйняття) 
і обізнаність викладача про динаміку розвитку даних якостей у студентів; 

2) усвідомлення кожним студентом рівня розвитку його довгострокової 
та короткострокової пам'яті, вербально-логічного мислення і фонетичного 
сприйняття і необхідності систематичної роботи з удосконалення з метою 
підвищення ефективності процесу освоєння іноземної мови; 

3) усвідомлення кожним студентом власних мотивів освоєння іноземної 
мови; 

4) здійснення викладачем цілеспрямованої і систематичної роботи з 
розвитку вербально- логічного мислення (особливо процесів спілкування), 
фонетичного сприйняття, довгострокової і короткострокової пам'яті студентів 
на основі реалізації принципу індивідуального підходу; 

5) створення сприятливого психологічного клімату на заняттях з 
іноземної мови, а також використання методів, прийомів, засобів і форм 
навчання, що сприяють підвищенню мотивації студентів до вивчення іноземної 
мови; 

6) побудова аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів 
на варіативній основі з використанням завдань, виконання яких сприяє 
розвитку тих чи інших компонентів структури здібностей до освоєння 
іноземних мов; 

7) використання рейтингової форми контролю самостійної роботи 
студентів. 

Акцент в навчальній діяльності поступово зміщується на організацію 
самостійної роботи студентів в аудиторний та позааудиторний час. Відповідно 
викладачам необхідно мати чітке уявлення про ті умови, в яких навчання 
кожного окремого студента буде найбільш результативним, і докладати всіх 
зусиль для їх створення. А оскільки рівень володіння мовою яка вивчається 
багато в чому залежить від здібностей людини до освоєння іноземних мов, то 
бажано, щоб процес навчання сприяв розвитку таких здібностей у кожного 
учня, що в свою чергу можливо тільки на основі реалізації принципу 
індивідуального підходу. 
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ОРГАНІЗІЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У ВНЗ 
 

В.П. Огієнко, Т.В. Кравченко 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Основна роль тестування у викладанні ІМ полягає у зворотному зв'язку й 

у контролі, і, чим тісніше взаємопов'язані тестування та навчальний процес, тим 
ефективніший навчальний процес і якісніше тестування. 

У сфері педагогічного тестування існують два підходи до його 
проведення: нормативно-орієнтований та критеріально-орієнтований [4, с. 6]. Їх 
головна відмінність один від одного полягає в способі інтерпретації результатів 
вимірювання – тестових балів. 

Для нормативно-орієнтованого підходу характерно зіставлення 
індивідуального результату з результатами інших студентів. Нормативно-
орієнтовані тести краще всього підходять для вирішення завдань, пов’язаних з 
порівнянням рівня навчальних досягнень, ранжуванням і відбором. 

В основі критеріально-орієнтованого підходу лежить зіставлення 
індивідуальних результатів тестування із загальним об’ємом знань, який 
повинен бути засвоєний учнем на даному етапі навчання. Критеріально-
орієнтовані тести використовують для вирішення завдань, які зв’язані з оцінкою 
частки навчального матеріалу, засвоєного тестованим. 

Система тестового контролю охоплює всі ключові етапи навчального 
процесу з іноземної мови. Організація тестового контролю характеризується 
циклічністю, тобто на кожному із ступенів навчання тестового контролю 
реалізується в циклах “поточне тестування – тематичне тестування – рубіжне 
тестування – підсумкове тестування” [3].  

Використання тестів для перевірки знань дає змогу ефективно 
використовувати час, ставити перед студентами однакові вимоги й усуває 
суб’єктивізм в оцінюванні. Ще один важливий позитивний момент тестування – 
відсутність надмірного хвилювання студента, адже зв’язок (спілкування) з 
викладачем стає опосередкованим. Об’єктивність оцінювання знань студента 
спонукає його до самоконтролю, самовдосконалення. Тестування унеможливлює 
випадковість в оцінці знань. За допомогою тестування викладач має можливість 
забезпечити систематичність контролю засвоєння матеріалу [1, с. 5]. 

Також, до організації тестового контролю та його учасників науковці 
висувають такі вимоги: до контролю як системи з безперервно зростаючою 
складністю і значущістю та як гаранта професійної та суспільної стійкості – 
посилення контролюючої функції; до учасників – забезпечення толерантності, 
терпимості, етичності, моральності цього процесу, співпраці на всіх етапах 
контролю. Однак, практика свідчить (Т. І. Грішко), що в організаційному просторі 
виникають ситуації, які носять індивідуальний, неповторний характер, так і 
містять нові та старі проблеми, переживання, хвилювання тощо. Вони зумовлені 
нечітко визначеними критеріями оцінювання (достатність, повнота відповіді), 
невизначеністю обсягу навчального матеріалу (відсутністю кількісних показників), 
суб’єктивізмом викладача в експертному оцінюванні знань студентів [1, с. 5]. 
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Серед прийомів тестування найпоширенішим є тест множинного вибору 
відповідей, зручність якого полягає в швидкості підрахунку правильних 
відповідей, відсутності продукованих відповідей, що є доцільним для 
рецептивних видів мовленнєвої діяльності, неможливості двозначного розуміння 
питання студентами. До недоліків тесту множинного вибору можна віднести 
ймовірність угадування студентами правильної відповіді, а також те, що тест 
множинного вибору суперечить принципу комунікативності [5, с. 91-92]. За 
допомогою тесту множинного вибору можна перевірити рівень глобального, 
детального, критичного розуміння аудіотексту чи письмового тексту (повнота, 
точність розуміння та розуміння імпліцитної інформації). 

Поширеним є, також, прийом “ вірно-невірно” , що є легким як для 
укладання, так і для оцінки результатів. За допомогою прийому доцільно 
перевіряти, насамперед, повноту розуміння тексту. Серед недоліків тесту – висока 
ймовірність угадування (50 %). Тому науковці радять застосовувати три варіанти: 
Yes – No – No information [2, с. 86], що зменшує ймовірність угадування. 

Прийом “ перехресний вибір” полягає в зіставленні та поєднанні суміжних 
за значенням вербальних або невербальних одиниць із протилежних блоків, 
наприклад: зіставлення мовця з твердженнями, які він висловлював. Цей 
прийом доцільно використовувати, передусім, для перевірки повноти і точності 
розуміння аудіо тексту чи письмового тексту. 

Прийом “ перетворення інформації” полягає у трансформації письмового 
тексту шляхом заповнення таблиці, плану, схеми, діаграми, відстеження 
маршруту. Його недоліком є вірогідність неправильного розуміння виконання 
завдання, навіть у разі повного розуміння тексту, що в результаті може 
призвести до низького результату [5, с. 96]. Тоді особливу увагу потрібно 
звернути на точність формулювання інструкції. Прийом доцільно 
використовувати, насамперед, для перевірки детального розуміння аудіотексту 
чи письмового тексту. 

Прийом “ заповнення пропусків” можна використовувати для вставлення 
окремих слів і словосполучень у пропущені місця. За його допомогою варто 
перевіряти, передусім, розуміння окремих деталей тексту. 

Прийом “ запитання-відповідь” є комунікативним завданням, за 
допомогою якого можна перевіряти повноту, точність і глибину розуміння 
аудіо тексту чи письмового тексту [2, с. 83]. Однак прийом є важчим для 
перевірки. 

Прийом “ виправлення помилок” полягає у знаходженні в друкованому 
варіанті тексту помилок щодо змісту аудіотексту чи письмового тексту. Він 
забезпечує, переважно, перевірку повноти і точності розуміння 
аудіотексту/письмового тексту. 

Отже, тест вважається надійним, якщо його результати добре 
узгоджуються між собою у випадках повторного застосування й, одночасно, 
стійко співпадають з результатами незалежної оцінки. Цілі контролю 
визначають вибір виду тестового завдання. Кожен тип має свої переваги і 
недоліки, жоден з них не може бути визнаний єдиним, здатним діагностувати 
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усі аспекти мови. Лише правильне і педагогічно доцільне поєднання усіх видів і 
форм тестового контролю сприяє підвищенню якості навчально-виховного 
процесу з іноземних мов.  

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Грішко Т. І. Тестування як вид контролю під час навчання іноземної 

мови [Електронний ресурс] / Т. І. Грішко. – Режим доступу: 
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/8955/1/Харламова Т.І. Тестування як вид 
контролю під час навчання іноземної мови.docx 

2. Кміть О. В. Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних 
факультетів вищого педагогічного навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.02 / Кміть Олена Володимирівна. – К., 2000. – 178 с. 

3. Петращук О. П. Циклічно-спіральна модель тестового контролю у 
навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі / О. П. Петращук // 
Вісник державного лінгвістичного університету. – К.: Видавничий центр 
КДЛУ. – 2000. – Вип.2. – С.140-147. 

4. Чельникова М. Б. Методические рекомендации по разработке 
педагогических тестов для комплексной оценки подготовленности студентов в 
вузе. – М.: Исслед. центр подготовки специалистов, 1995. – 77 с. 

5. Шукліна С. І. Методика контролю рівня сформованості англомовної 
соціокультурної компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності 
майбутніх учителів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Шукліна Світлана 
Іванівна. – К., 2006. – 289 с. 

 

РОЗШИРЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ 
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Ю.М. Олізько  

кандидат педагогічних наук, 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
З метою розширення міждисциплінарного потенціалу та паралельного 

вдосконалення володіння студентами технічних ВНЗ іноземною мовою 
необхідно розробити спеціальні вправи. Заняття, на яких застосовуватимуться 
такі вправи, можуть об’єднувати теми на стику природничо-технічних та 
гуманітарних наук. Наприклад, тему Science and paintings доцільно подати під 
незвичним кутом для студентів різних спеціальностей, у нашому випадку 
технічних. Розпочати заняття можна з опису відомого шедевру. Далі 
запропонувати студентам серію запитань стосовно того, на що, в першу чергу, 
зверне увагу хімік, фізик, математик, біолог тощо. Для слабких груп можна 
запропонувати заповнити логічні схеми (spidergram), у центрі яких зазначені 
вище типові професії, такими словами: ratio of colors, geometric figures, 
materials used, pigments used, main dyes, interaction between matter and 
electromagnetic waves, Multispectral imaging, chemical composition of a painting 
[Farusi  ], clothes worn by people тощо.   
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Доцільним є також обговорення цитат видатних людей, в яких 
актуалізується необхідні міждисциплінарні зв’язки. Наприклад, Art was the 
mother of Science (William Whewell, Lecture (26 Nov 1851)), In a purely technical 
sense, each species of higher organism — beetle, moss, and so forth, is richer in 
information than a Caravaggio painting, Mozart symphony, or any other great work 
of art (Edward O. Wilson 'The Biological Diversity Crisis: A Challenge to Science', 
Issues in Science and Technology (Fall 1985)), Destroying rain forest for economic 
gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal (Edward O. Wilson 
Quoted in R.Z. Sheppard, 'Nature: Splendor in The Grass', Time (3 Sep 1990)) тощо, 
які потім запропонувати з’єднати та порівняти з поясненнями видатних людей, 
які так говорили.  

Окрім того, можна використати вправу на розподіл фраз в мінігрупах в 
різні колонки, а саме властиве лише науці, лише мистецтву або спільне між 
ними. Прикладами таких фраз є: the process of trial and error, finding something 
new and innovative; being creative; concerned with aesthetics; more regimented with 
rules, procedures, and policies to follow; knowledge that can be logically and 
rationally explained; the arrangement of items (such as, colours) in order to affect 
the senses тощо. Також варто запропонувати студентам обґрунтувати їхній 
вибір, а потім дібрати більше фраз самостійно. 

Такі та подібні вправи несуть користь і для викладача, і для студента. 
Викладач реалізує розвивальний потенціал міждисциплінарних зв’язків, 
інтерактивність навчального процесу, оптимізує зміст навчання, забезпечує 
його відповідність потребам сучасного суспільства, застосовує різні режими 
роботи на занятті, сприяє розвитку творчості студентів, підвищує свій 
професійний рівень тощо. Студент, в свою чергу, покращує якість набутих 
знань, навичок та умінь. Виконання нових нестандартних вправ, спрямованих 
на пошук зв’язків між дисциплінами, сприяє розвитку мислення, збільшенню 
рівня творчості, розширенню кругозору тощо.  

Однак розробці таких вправ та добору змісту навчання передує клопітка 
робота. Перш за все, необхідно проаналізувати психологічні особливості 
студентів, у нашому випадку технічних ВНЗ та визначити міждисциплінарний 
потенціал студентів технічних спеціальностей. Вирішення другого завдання 
можливо досягти шляхом виконання тесту. В ньому студентам 
пропонуватиметься відмітити визначення термінів, якими вони користуються у 
своєму продуктивному мовленню. До запропонованих варіантів необхідно 
включити визначення одного терміна в різних науках, наприклад, хімії, біології, 
фізиці, математиці, культурології тощо. Чим більшою виявиться кількість 
обраних студентами визначень, тим вищим можна вважати усвідомлення й 
розуміння ними зв’язків між різними дисциплінами. Це також допоможе 
викладачу врахувати попередні знання студентів своїх груп.  

Окрім того, складним завданням є добір необхідних міждисциплінарних 
зв’язків, які б максимально сприяли професійному та творчому розвитку 
студентів ВНЗ. Подальшого вирішення потребують запитання щодо добору 
дисциплін, які необхідно інтегрувати, кількості дисциплін, які можливо 



 102 

інтегрувати одночасно під час вивчення іноземної мови, реалізації принципу 
посильності під час виконання міждисциплінарних завдань, розробки моделі 
навчання тощо.  
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Teaching English as a foreign language (EFL) today requires using more and 

more technology. In recent decades a lot of investigation has been devoted to how 
computers can facilitate language learning. One of the promising directions is 
application of corpus linguistics in EFL teaching.  

To begin with, corpus linguistics has gained a lot of popularity among different 
scholars.  It should be noted that before the 20th century, it took years for linguists all 
over the world to collect data about rules of word formation and texts, its functions and 
interaction with other languages. All data was collected manually. Nowadays, corpus 
linguistics investigates language as expressed in corpora.  In turn, corpora include 
samples of the text taken from the natural context, and the text now stored and 
collected virtually. [2]. Current research shows that today we are able to use the so-
called “second generation” of English language general corpora, which include the 
British National Corpus (BNC); Corpus of Contemporary American English (COCA); 
and COBUILD Bank of English. Modern corpora use do not follow the strict rules of 
the language, they deal with intuition of great number of speakers along with the 
linguistic analysis. This gives a higher level of objectivity in the creation of datasets.  

In recent years EFL teachers are using the potential of corpora in their 
teaching. Leech (1997) observed that “a convergence between teaching and language 
corpora was apparent”. The author notes that the convergence has three focuses. He 
outlines the indirect use of corpora in teaching as the first focus and exemplifies it by 
such directions as reference publishing, materials development, and language testing.  
The second focus is direct use of corpora in teaching i.e. teaching, teaching to exploit, 
and exploiting to teach. The third focus lies in further teaching-oriented corpus 
development (LSP corpora, L1 developmental corpora and L2 learner corpora) [3].  

Taking into account the ideas given above, let us consider advantages of using 
corpus linguistics in teaching EFL. Typically, all corpora are created and updated by 
linguists, teachers, translators, and other researchers. Second generation corpora include 
millions of words which are collected from spoken and written communication, analyze 
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data from fiction, popular magazines, newspapers, academic and professional text. For 
example, the COCA’s interface allows learners to search for exact words or phrases, 
wildcards, lemmas, part of speech, or any combinations of these. It is possible to search 
for surrounding words (collocates) within a ten-word window (e.g. all nouns somewhere 
near faint, all adjectives near woman, or all verbs near feelings), which often gives you 
good insight into the meaning and use of a word [3].  

Corpora also give teachers and learners a great possibility to limit searches by 
frequency. The function of the word frequency comparison as well as phrases, and 
grammatical constructions can be selected according to the following criteria: 

− by genre: comparisons between spoken, fiction, popular magazines, 
newspapers, and academic, or even between sub-genres (or domains), such as movie 
scripts, sports magazines, newspaper editorial, or scientific journals; 

− over time: compare different years from 1990 to the present time. 
It is also easy to carry out semantically-based queries of the corpus. For 

example, it is possible to contrast and compare the collocations of two related words 
(little/small, democrats/republicans, men/women), to determine the difference in 
meaning or use between these words. You can find the frequency and distribution of 
synonyms for nearly 60,000 words and also compare their frequency in different 
genres, and also use these word lists as part of other queries. Finally, you can easily 
create your own lists of semantically-related words, and then use them directly as part of 
the query [4].  

Teachers can use corpora for curriculum and materials design to provide 
students with up-to-date materials. In turn, students can use corpora for reading texts 
on general and professional topics, for learning vocabulary in natural context and for 
writing lesson preparation. Corpora allow ESP teachers and learners to easily use 
concordances to search for collocations in their professional field as well as to find 
possible usages of terminology.  Let us consider the search results for the word 
potentiometer in Electrical Engineering corpus (Table 1):  

Table 1 

001 
ange of 2 to 1000 utilizing a 100-
kQ variable resistance (a 

POTENTIOMETER 
or "pot" for short). Solution It i
s usually p 

002 
onent Common symbols 1 fixed res
istor 2 variable resistor 3 

POTENTIOMETER 
4 thermistor 5 LDR 6 capacitor
 7 inductor 8 tr 

003 
or these terms? 1 amplifier 2 video 
recorder 3 television 4 

POTENTIOMETER 
5 coaxial cable Task 9 What te
rms are represen 

004 
ment that is typically used with gen
eral-purpose op amps. A 

POTENTIOMETER 
is connected between the offse
t-nulling termin 

005 
pa(r)/ [11 moving contact in a varia
ble component such as a 

POTENTIOMETER 
or variable resistor wireless /'w
aialas/ see r 

006 
ectrolytic capacitor connected in ser
ies with a five-kilohm  

POTENTIOMETER 
(pot). The positive terminal of 
the capacitor 

007 
cuit which divides a voltage into tw
o or more smaller parts 

POTENTIOMETER 
/pa,tensi omtta(r)/ [11 variable 
electronic co 
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008 
,stju:dtau/ [7] portable recording stu
dio pot /pot/ [1] see 

POTENTIOMETER 
potential difference /paten fl 'd
ifrans/ see v 

009 
between the offset-
ulling terminals with the wiper of the 

POTENTIOMETER 
connected to the op-
amp negative supply. Movin 

010 
iometer connected to the op-
amp negative supply. Moving the 

POTENTIOMETER 
wiper introduces an imbalance 
that counteracts 

 

The results given by the Electrical Engineering corpus show first ten possible 
combinations of the word potentiometer with different parts of speech, positions in 
the sentence as well as natural and professional contexts.  With this table students 
will be able to determine the potential colocations by themselves, useful phrases (e.g. 
a potentiometer or "pot" for short; connected to the op-amp negative supply), choose 
the detailed examples and learning more context by pressing the key word in search 
results [5]. Barlow (1992) suggests that a corpus and concordancer can be used to 
compare language use – student/native speaker, standard English/scientific English, 
written/spoken [1]. EFL/ESP teachers my benefit from this resource by analyzing the 
language in books, readers, and course books, to create generate exercises and 
activities, analyze and compare the appropriate context and usage e.g. obtain vs. get. 

However, corpus-based method has several disadvantages. Firstly, as the data 
is stored in the web, there is a dependence on the Internet connection. Secondly, it 
requires some training for teachers and students as it is not a ready-made resources. 
Thirdly, despite the fact that corpora provide specificс contexts (Electrical 
Engineering, Academic), there is still the need to develop narrower collections of 
words for ESP contexts. 

In conclusion, the given outline of the possible applications of corpora in EFL 
and ESP represents the idea of their application in the classroom. The future studies 
in this field may include the deeper research of corpora and its application in ESP, 
teacher training and applied linguistics.   
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З розвитком інформаційних технологій зростає зацікавленість людей в 

вивченні іноземних мов. Все частіше в навчальних закладах іноземні мови 
розглядаються не тільки як загальноосвітня дисципліна, яка тренує мислення та 
уяву, сприяє розвитку здібностей в сфері систематизації інформації, що також 
корисно і доцільно, але і як засіб безпосередньої комунікації [1, с.13]. Тому 
набувають значення, серед інших аспектів вивчення мови, і форми подання 
граматичного матеріалу в навчальних виданнях та під час занять. Викладання 
граматики пов’язано також з низкою проблем. Відомо, що практично до недавнього 
часу більшість підручників іноземної мови було побудовано за моделлю 
традиційної граматики, яка базувалась на основі лінгвістичної граматики, тобто 
граматичної теорії, яка за допомогою термінів намагається описати граматичну 
структуру (граматичну дійсність) іноземної мови [2, с. 131; 3, с.126-127]. 

В той же час ведуться дискусії щодо оцінки такого представлення 
граматичного матеріалу. Називають перевантаженість навчальних текстів, де 
пояснюються граматичні правила, подробицями, часто непотрібними для 
вирішення комунікативних завдань та незрозумілих студентам на конкретних 
рівнях навчання. В подібних дискусіях мова йде також про ігнорування 
принципів функціонування мови в цілому, якщо викладання мови ґрунтується 
на теоретичній, лінгвістичній граматиці, яка виконує свої завдання як 
теоретична дисципліна, але незручна для вивчення мови з метою практичної 
комунікації [3, с. 126-127].    

У зв’язку з цим велику роль починає відігравати педагогічна граматика, 
яка може розглядатись як педагогізований опис структури мови, призначений 
для використання учнями та студентами в процесі оволодіння іноземною 
мовою та/або управління цим процесом з урахуванням його психологічних, 
психолінгвістичних та лінгводидактичних особливостей [3, с. 3].     

Оскільки метою педагогічної граматики є формування комунікативної 
компетентності студента, а не його знань структури лінгвістичної граматики, то 
стверджується, що педагогічна граматика може ігнорувати принципи побудови 
лінгвістичної граматики і створювати власні правила, які можуть не відповідати 
правилам лінгвістичної граматики. Це один з основних принципів педагогічної 
граматики, який слід враховувати при підготовці навчальних матеріалів та 
навчальних занять [3, с. 140]. 

Хоч і ведеться робота із створення підручників, навчальних посібників та 
інших навчальних матеріалів на основі принципів педагогічної граматики, це не 
виключає творчої роботи викладача з роз’яснення граматичних явищ в процесі 
викладання іноземної мови, оскільки педагогічна граматика – це все ж 
переважно письмовий варіант представлення граматичної інформації, а робота 
викладача в великому обсязі усна, з опорою на конкретні приклади, мовні 
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моделі та ситуації. Тому, продовжуючи традицію видатних педагогів та 
лінгвістів, викладач у своїй педагогічній діяльності також творчо створює 
описи та роз’яснення конкретних граматичних явищ або підбирає з доступних 
джерел ті варіанти, які найбільш оптимальні для конкретної навчальної ситуації 
з урахуванням цілей навчання, обсягу навчального часу, особливостей 
сприйняття студентів та їх мотивації. Особливо цінними в творчій роботі 
викладача є пошук зв’язків конкретних граматичних явищ з комунікативними 
ситуаціями, з іншими граматичними структурами та іншими мовними явищами 
взагалі, а також з культурою країни мови, що вивчається. Велике значення має 
також зв’язок навчання та виховання, особливо виховання професійних якостей 
фахівця, де граматика також відіграє свою роль. Це сприйняття явищ, яких 
немає в культурі своєї країни, вміння наполегливо працювати та 
систематизувати навчальний матеріал, вміння самостійно пізнавати окремі 
аспекти граматичних явищ та застосовувати їх в практичній діяльності. 

В творчій роботі викладача в процесі роз’яснення граматичних явищ 
іноземної мови велику роль відіграє усне роз’яснення окремих явищ з 
урахуванням конкретної навчальної ситуації. Для цього необхідним є пошук 
форм та обсягу граматичної інформації в залежності від рівня засвоєння мови 
студентами та усна інтерпретація цієї інформації під час занять. Цінним є також 
комбінування різних граматичних явищ, а також граматичних явищ з іншими 
мовними явищами з метою розвитку комунікативних навичок студентів та їх 
цілісного уявлення про іноземну мову. Велика частка творчої роботи викладача 
пов’язана також з вихованням сприйняття іншомовної культури, навичок 
систематизації навчального матеріалу та професійного ставлення студентів до 
вивчення іноземної мови. 
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За умов входження України до Європейського Союзу та стрімких змін як 
у самій країні, так і у суспільстві зокрема, зростання інтересу до вивчення 
іноземних мов є цілком природнім. На сьогоднішній день знання англійської 
мови не є привілеєм, а скоріш базовою навичкою, якою повинна володіти 
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кожна досвідчена людина, не зважаючи на професію чи вид повсякденної 
діяльності. Студенти технічних ВНЗ не є виключенням, оскільки знання хоча б 
однієї іноземної мови здатне відкрити для них нові перспективи у галузі: 
надання змоги ознайомлюватись з сучасними зарубіжними виданнями, брати 
участь у міжнародних конференціях, виставках, з’ їздах тощо, ділитися досвітом 
з колегами з ближнього та дальнього зарубіжжя.  

Зважаючи на вищезазначені умови, виникає потреба у збагаченні та 
покращенні навчального процесу, необхідність у виведенні його на новий, 
сучасний рівень. Процес навчання не повинен стояти на місці, він повинен 
відповідати сучасному попиту та потребам. Оскільки ми живемо в епоху 
глобалізації, слід як найповніше та найефективніше використовувати здобутки 
у сфері комп’ютерних технологій: вони мають змогу пришвидшити та 
полегшити процес вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

Наявні методи забезпечення я навчального процесу є досить якісними та 
ефективними. Методами навчання прийнято вважати упорядковані способи 
діяльності викладача та студентів, що спрямовані на розв’язання навчально-
виховних завдань. Крім того, метод навчання виступає інструментом діяльності 
викладача для виконання керівної функції – надання освіти [1, с.242-243]. 
Реалізація методів навчання здійснюється передусім через використання ряду 
прийомів навчання, різноманітних підходів та робочих технік. 

 На даному етапі розвитку методичної науки окрім загальноприйнятих 
методів викладання (пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, 
інструктивно-практичний, дослідницький метод тощо) активного розвитку та 
використання набувають й нові методи. Серед найефективніших сучасних 
методів навчання іноземної мови слід виокремити наступні: комунікативний 
метод, конструктивістський метод, проектне навчання та метод рольової гри  
[1,с. 244-246]. Перелічені методи мають на меті більш продуктивний розвиток 
базових навичок та умінь. Розглянемо їх більш детально.  

Комунікативний метод, головним завданням якого є підвищення 
комунікативної компетенції студента, спрямований на оволодіння розмовної 
іноземної мови як у профільній сфері, так і сфері повсякденного спілкування. 
За цього методу керування навчанням здійснюється не через граматику, а через 
комунікативну інтенцію мовця у поєднанні з граматичними та стилістичними 
нормами мови спілкування. Студенти мають розвивати навички та уміння 
усного мовлення (монологічного та діалогічного) у процесі комунікації. 

Конструктивістський метод, основою якого є самостійне навчання 
студента, за умов використання якого, викладач лише сприяє процесу навчання 
“з зовні”. Метод є якісним за умови наявності необхідного рівня мотивації 
серед студентів. Наводячи приклади використання методу слід згадати 
виділення часу на СРС, підготовка письмових робіт, та проектні роботи 
студентів. 

Окрім як частина конструктивістського методу, є всі підстави виділити 
проектне навчання як окремий та досить сучасний метод забезпечення 
ефективного навчального процесу. Використовуючи цей метод студенти мають 
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змогу опанувати різні навички працюючи групою над певним завданням чи 
темою. 

Метод рольової гри є активним методом навчання, що сприяє 
підвищенню рівня комунікативної компетенції, мотивації, самостійності та 
емоційної зацікавленості студента. Використання рольових ігор надає 
можливість студентам спілкуватись одне з одним, граючи певну роль. А 
оскільки студенти повинні володіти певним масивом інформації задля 
виконання ролі, це має наштовхнути їх на самостійний пошук необхідної 
лексичної бази чи цікавої інформації англійською мовою [2]. Рольова грає 
здатна допомогти студентам подолати певні бар’єри психологічного та 
мовленнєвого характеру, насамперед через те, що сприймається менш 
серйозно. 

Зважаючи на вищезазначені сучасні методи навчання, можна зробити 
висновок, що студент стає центром навчального процесу, усі дії викладача 
спрямовані на розкриття його індивідуальності та підтримку його мотивації у 
процесі набуття навичок та умінь у сфері використання іноземної мови. 

Хоча методи як і стандартні, так і цілком новітні мають необхідний вплив 
на студента та є досить результативними, не слід забувати одну просту річ – ми 
живемо у еру технічного прогресу, коли кожен викладач та студент має вільний 
доступ до Інтернету та необхідні для цього портативні технічні засоби 
(смартфони, планшети, нетбуки тощо). З цього випливає, що Інтернет і 
комп’ютерні технології вже стали невід’ємною частиною не тільки 
повсякденного життя, а й навчального процесу зокрема. Використання 
інноваційних технологій може не тільки пришвидшити, але й покращити 
процес навчання, модернізувати його [2]. Тим більше, учні різного віку та 
категорій сприймають комп’ютерні технології з набагато більшим інтересом та 
позитивом, ніж звичайні підручники та посібники. 

Сучасну модель навчання  складно уявити  без використання новітніх 
технологій, а навчання англійської мови – без використання мультимедійних     
засобів та технологій навчання. Навчання іноземної мови за допомогою 
інноваційних технологічних засобів зумовлена, перш за все, соціальними 
потребами в спеціалістах різних галузей з високим професійним рівнем знань 
англійської мови, що, в свою чергу, спонукає до більш активного та 
цілеспрямованого навчання. 

Оскільки мультимедійні технології є частиною технічних засобів, слід 
детальніше розглянути процес та результат їх використання під час викладу 
матеріалу.  

Мультимедійні засоби охоплюють такий широкий спектр технічних 
засобів як: електронні підручники, самостійно підготовлений викладачем 
матеріал в електронному вигляді, виконання та використання презентацій у 
програмі PowerPoint,  відеометод та користування електронною поштою. 

Використання мультимедіа робить можливим спрощення сприйняття 
інформації споживачем, представлення інформації не тільки у текстовому 
вигляді, а й додавання аудіо супроводу або відеокліпа [2].Звісно, мультимедійні 
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засоби навчання не можуть цілком замінити викладача, але з легкістю 
вдосконалять та урізноманітнять його діяльність, тим самим підвищуючи 
продуктивність студентів та розкриваючи їх творчій потенціал. 

Електронні підручники спрощують проведення заняття перш за все 
тому, що займають менше місця, оскільки можуть знаходитись на 
портативному пристрої студента, ці підручники не треба купувати. Окрім таких 
загальнолюдських факторів, електронні підручники також можуть спростити й 
роботу викладача, оскільки надають можливість корегування підручника 
відносно рівня знань студентів, допомагають наочно представити матеріал та є 
простими у використанні. 

Засоби мультимедіа, зокрема презентації у програмі PowerPoint, 
відіграють велику роль не тільки у процесі викладу матеріалу (граматичного, 
лексичного тощо), а й у процесі запам’ятовування та засвоєння інформації, 
оскільки здатні створювати яскраві опорні моменти, допомагають 
систематизувати та закарбувати вивчений матеріал [3]. Отже, використання 
презентацій може зробити заняття не тільки цікавим, але й більш якісним.   

Користування електронною поштою виконує функцію контролю, а 
також виступає додатковим методом спілкування зі студентами [2]. Студенти 
мають змогу уточнити інформацію, вирішити питання, що виникли у процесі 
виконання домашнього завдання або отримати консультацію викладача, не 
виходячи з дому та не витрачаючи час на практичному занятті. 

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що для викладача 
сьогодення важливим є постійне підвищення кваліфікації, вдосконалення 
власних знань про методи навчання, впровадження новітніх методів та 
технологій викладання у педагогічний процес. Адже без цього складно уявити 
сучасного викладача, що здатен не тільки навчити, але й зацікавити студента у 
навчанні. Використання технічних засобів на практичних заняттях з іноземної 
мови дозволяє підвищити ефективність по трьох напрямах: педагогічному, 
методичному та економічному у порівнянні з традиційними формами виховно- 
освітньої роботи. 
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ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ 

НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

О.І. Перетятько  
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
В умовах радикальних змін в системі освіти, економіці, соціальних 

сферах суспільства неможливо залишатися на одному і тому ж рівні. Освіта, як 
суспільна функція, відображає зміни в суспільстві, впливає на суспільство і 
його розвиток. У цьому сенсі зміни в освіті є не тільки наслідком, але і умовою 
подальшого суспільного розвитку. Оволодіння лінгвістичною культурою 
визначає статус сучасного висококваліфікованого фахівця. 

У зв'язку з тим, що кордони держав перестають бути перепоною для 
активного спілкування професіоналів, а обмін інформацією та досвідом 
діяльності стає необхідною умовою продуктивної і ефективної роботи, знання 
іноземної мови стає нормою і умовою для отримання престижної і добре 
оплачуваної роботи. Цей факт ставить перед викладачем іноземної мови в 
немовних ВНЗ завдання зробити своїх випускників конкурентно-спроможними 
і готовими до творчої діяльності, а отже, модернізувати і активізувати методи і 
підходи до викладання іноземної мови. 

Майбутнє сучасного фахівця важко уявити без сформованих у нього 
умінь зрілого професійно-орієнтованого читання. Науково-технічні тексти 
відрізняються від науково-популярних та публіцистичних як мовою, так і 
структурою. У них відсутня фабула і емоційне забарвлення, однак є велика 
кількість термінів. При читанні таких текстів студенту важко використовувати 
прийоми контекстуальної здогадки, оскільки текст будується навколо фактів, 
теорій, принципів, процесів або інших досить абстрактних понять, які й у рідній 
мові вимагають значної розумової роботи. Читання автентичного професійно-
орієнтованого тексту припускає наявність у студента умінь виділяти із 
запропонованого матеріалу необхідну професійну інформацію з метою 
подальшого використання її у своїй діяльності. 

При підборі текстів для читання для студентів інженерно-технічних 
спеціальностей і при розробці вправ до текстів викладачі спираються на 
принципи когнітивно-комунікативної методики в навчанні іноземної мови. 
Відома в США і Канаді методика під назвою CALLA (Cognitive Academic 
Language Learning Approach) основним принципом вважає осмислене 
оволодіння вміннями та навичками різних видів мовної діяльності. Практичне 
навчання відбувається з урахуванням особливостей когнітивної діяльності 
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студентів, безпосередньо пов'язаною з отриманням, організацією і 
використанням знань в самому процесі навчання англійській мові. 

Формування когнітивної стратегії у студентів відбувається на 
передтекстовому етапі, на етапі роботи з текстом безпосередньо і при 
проведенні післятекстові роботи. На першому етапі роботи йде становлення 
інформативної основи із залученням фонових знань студентів по темі шляхом 
постановки питань типу What do you know about ... . Робота над самим текстом 
припускає контекстуалізацію комунікативних фрагментів тексту на рівні 
пропозицій (вибірковий переклад комунікативних фрагментів з новою 
спеціальною лексикою, вибір правильного / неправильного висловлювання, 
текстові вправи на основі множинного вибору типу Complete, Give the synonym 
(antonym), а також бесіди тощо) Заключний післятекстовий етап роботи 
передбачає трансформацію текстів різними способами з метою внесення нової 
текстової інформації в інформативну основу студента (діалоги, перекази, 
анотації і т.i.).  

Крім когнітивного та комунікативного підходів, в теорії та практиці 
викладання іноземних мов досить широко застосовуються і інші підходи. Так, в 
мовній політиці, у тому числі і в сфері іноземних мов, в останні роки 
укорінився індивідуально орієнтований підхід до навчання, який передбачає 
врахування індивідуальних особливостей кожного студента. Один з основних 
принципів цього підходу полягає в тому, що в центрі навчання повинен 
перебувати студент, а не викладач, ідея пізнання, а не викладання. Принципи 
індивідуально-орієнтованого підходу до навчання стимулюють викладачів і за 
кордоном, і в нашій країні шукати шляхи його реалізації. 

У немовних ВУЗах широке застосування знайшла так звана методика 
проектів. Основний принцип методики проектів -перенесення акценту з різного 
виду вправ на активну розмовну діяльність студентів, що вимагає володіння 
мовними та мовленнєвими навичками. Застосування цієї методики дозволяє 
перетворити практичні заняття з іноземної мови в дискусійний, дослідний клуб, 
в якому вирішуються цікаві, що мають практичне значення проблеми. 
Спрямованість діяльності педагога при реалізації цих принципів визначається 
ступенем навченості студентів працювати самостійно, творчо.  

У контексті індивідуально-орієнтованого підходу до вивчення іноземних 
мов в умовах глобальної комп'ютеризації навчального процесу неможливо не 
враховувати і методики Інтернет-освіти, які дозволяють отримати будь-яку 
інформацію, проводити пошук статей, рефератів і різних журналів англійською 
мовою. Специфіка цієї методики полягає в тому, що всі обговорення будуть 
проводитися англійською мовою і, таким чином, можна говорити про 
створення мовного середовища і умов для формування потреб у використанні 
іноземної мови як способу реального спілкування в умовах міжкультурної 
взаємодії, яке реалізується в навчальному процесі при організації педагогічної 
ситуації або рольових ігор. Вони мають велике значення для розвитку не тільки 
умінь та здібностей, а й діяльності, тому що гра є осмисленою діяльністю. 
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Також важливу роль відіграє майстерність викладача, який дозволяє 
перетворювати суспільно значущі знання в особистісні. 

При цьому в рамках індивідуально-орієнтованого підходу до вивчення 
іноземних мов виділяються також методики автономного навчання, які широко 
використовуються в західних вищих навчальних закладах. Комунікативний 
підхід створює умови для автономної поведінки студентів при вивченні 
іноземної мови. Мета комунікативно-діяльнісного навчання іноземної мови 
полягає не тільки у формуванні лінгвістичної та комунікативної компетенції 
для практичних цілей, але і в підвищенні інтересу до іноземної мови у 
студентів, до вирішення і обговоренню особистісно-професійно значущих 
питань. Одним з конкретних проявів найефективнішого шляху в навчанні 
іноземної мови є ситуативно-функціональний підхід, а саме, ситуативно 
рольова гра. Всі види мовної діяльності здійснюються в певній ситуації. 
Використання такого підходу навчання дозволяє студентам взяти на себе 
управління своєю навчальною діяльністю з оволодіння іноземною мовою - 
студент може самостійно вирішувати, що і як він хоче вивчати і бере на себе 
відповідальність за прийняті рішення та їх реалізацію. Цим і характеризується 
його активність. 
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Однією з нових форм текстів в сучасному інформаційному суспільстві є 

тексти в електронній формі. Така форма представлення інформації стала 
широко доступною з появою Інтернету та поширена практично одне-два 
десятиліття (в залежності від рівня інформаційних технологій та можливостей 
конкретної країни, території або групи людей). Порівняно з різними формами 
письмових текстів, які існують вже кілька тисячоліть, це надзвичайно 
невеликий час. Традиційні форми текстів постійно досліджуються, виявляються 
їх стійкі та змінні ознаки, що залежать від великої кількості факторів, зокрема 
від світогляду людей у конкретні історичні періоди та від наявності умов 
обробки матеріалу, на якому розміщено текст – від написів на скелях до 
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сучасних друкованих матеріалів на аркушах паперу. Можна стверджувати, що 
чим більше можливостей передачі інформації в письмовому вигляді виникає, 
тим більше це викликає варіантів письмового тексту за формою та змістом. 
Тому з поширенням текстів в електронній формі актуальним стає дослідження 
саме таких текстів. Дуже необхідним потрібно назвати дослідження таких 
текстів саме сьогодні, з точки зору сучасників виникнення, розвитку та 
поширення електронних форм комунікації, людей, які існували ще до 
виникнення таких форм. Ці люди були свідками первинних форм електронних 
засобів комунікації, коли тексти в електронному вигляді ще не набули своїх 
стійких особливостей і в значній мірі копіювали тексти паперової форми, коли 
ще не існувало уявлень про сучасні можливості інформаційних технологій. 
Часто в той же час текст створювався так, як і для паперових носіїв, а потім 
переносився у електронну форму. Яскравий приклад тому – газети та журнали, 
які виходили у традиційній паперовій формі та стали розміщувати свої випуски 
у електронній формі. Спочатку це було практично копіювання паперової форми 
на електронному носії, потім набула поширення електронна форма 
інформаційного видання з відповідними додатками, текстами та графічними 
матеріалами, з якими можливо ознайомитися тільки у електронній формі, що 
стало можливим завдяки розвитку інформаційних технологій. Дедалі ширше у 
навчальних закладах використовуються інтерактивні документи та 
мультимедійні наочні посібники [2]. 

Одним з напрямків дослідження текстів в електронній формі може бути 
спостереження відхилень форми та змісту тексту, а також його внутрішніх 
лексичних та синтаксичних особливостей від текстів в паперовій формі. Такі 
дослідження крім суто теоретичного мають і суттєве практичне значення. 
Відомо, що тексти у паперовій та електронній формах сприймаються по 
різному. Для досягнення оптимальної ефективності сприйняття потрібно 
враховувати особливості та можливості паперової та електронної форм 
розміщення інформації. Також потрібно спостерігати, які форми представлення 
інформації більш ефективні (з різних точок зору) в паперовій формі, а які – в 
електронній. Вже спостерігається вплив на зміст та форму традиційної книги не 
тільки через виникнення нових поліграфічних можливостей, а й через те, що 
одні форми передачі інформації більш ефективні на папері, а інші – в 
електронній формі. Книга втрачає свою функцію єдиного носія інформації 
взагалі, але набуває особливості носія завершеної інформації за якоюсь 
конкретною темою, а також своєрідні естетичні особливості, які відрізняють її 
від електронних засобів інформації. В першу чергу тут відіграє свою роль 
фізичний матеріал, на якому розміщується інформація.   

Останнє залежить від того, як можливо розміщувати інформацію за 
допомогою конкретного фізичного матеріалу і як людина сприймає інформацію 
н такому матеріалі і сам матеріальний носій інформації за його формою, 
фактурою, можливим оточенням тощо. Набувають значення також комбіновані 
форми передачі інформації, коли частина інформації передається на папері, а 
частина – в електронній формі. Це властиво, наприклад, для навчальних 
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засобів. Тут також може спостерігатися домінування тієї або іншої форми 
передачі інформації в залежності від її змісту та призначення. В одних випадках 
оптимальною є фора паперової книги. Це особливо характерно для теоретичних 
основ конкретної науки. Практичні тренувальні вправи можуть бути більш 
ефективними в електронній формі, особливо, коли вони комбіновані з 
графічною та звуковою інформацією та пов’язані з об’ємними та змінними 
формами навчального матеріалу. В методиці вивчення мови набуває поширення 
розробка та застосування паралельних електронних корпусів текстів 
різноманітних жанрів. Розробки такого типу вже давно застосовуються для 
порівняльного аналізу перекладу. 

Книжкова форма, яка в одних випадках може бути більш зручною, в 
інших випадках також може замінюватись електронною формою, особливо за 
умови значно великих обсягів інформації та для передачі на значні відстані 
(дистанційне та заочне навчання). Студенти дедалі рідше застосовують для 
роботи з літературою конспектування. Електронні версії текстів та можливості 
програмного забезпечення забезпечують можливість надання учбовим та 
науковим текстам графічної форми, більш зручної для запам'ятовування [1]. 

Перспективним для подальших досліджень може бути визначення та 
обґрунтування розміщення на електронних або паперових носіях навчальної 
інформації з урахуванням конкретних цілей та умов навчання, а також в 
залежності від мови навчання. 
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Во время занятий в высших учебных заведениях преподаватели 
иностранного языка часто пользуются проверенными методами обучения. 
Сегодня требования к проведению занятий по иностранному языку 
стремительно меняются, в связи с чем, разрабатываются новые методы 
преподавания иностранных языков и, как результат, возникает проблема 
выбора оптимального метода преподавания. 
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Сама идея изучения иностранного языка с помощью компьютерных 
технологий имеет такую же продолжительность, как и история развития 
компьютеров. Равно как и история применения компьютеров в других сферах, 
так и само применение компьютеров на уроке иностранного языка изначально 
были обусловлены огромным потенциалом и высокими надеждами. 
Компьютеры играют всё более важную роль на уроке иностранного языка, при 
этом они не являются заменой роли преподавателя на традиционном уроке, а 
скорее являются заменой устаревших технических средств, которые до этого 
использовались на уроках. 

Использование компьютеров на уроке иностранного языка вряд ли может 
рассматриваться как нечто сверх инновационное. На современном уроке 
технические средства включают в себя следующие элементы: 

- электронные учебные материалы; 
- интерактивную доску; 
- аудио и видеоматериалы; 
- учебные интернет-ресурсы и т.д. 
Неоспоримым является то, что с помощью компьютера в совокупности с 

множеством мультимедийных средств можно легко совместить все средства 
обучения, что, в свою очередь, открывает новые возможности и перспективы 
изучения языка. 

Изучение иностранного языка с использованием компьютерных 
технологий часто называют “CALL”  (Computer-Assisted Language Learning – 
компьютеризированное изучение языка). На сегодняшний день под понятием 
“CALL”  понимают совокупность различного рода компьютерных и 
мультимедийных приложений, которые связаны общей целью – организацией и 
проведением урока родного или иностранного языка и тех, кто его изучает. Так 
же под понятием “CALL”  понимают компьютерную программу (установлена на 
носителе информации или находится на электронном сайте), которая создана 
специально для урока изучения языка и изначально не выполняет других 
функций. 

Огромное количество современных call-программ предлагает 
пользователям материал, который является систематизированным по уровню 
сложности (это различные упражнения, которые появляются в произвольном 
порядке, чаще всего в формате multiple choice). Кроме того, используя “CALL” , 
можно установить прямой контакт с носителями языка с помощью чат- или е-
мейл-программ. Благодаря хорошим мультимедийным возможностям 
современных компьютеров, эти программы могут показывать изображения 
различных видов или воспроизводить видео со звуком / без звука / с 
субтитрами / без субтитров. 

Цифровая форма средств обучения позволяет их объединить в сеть, 
благодаря которой возникают новые источники информации. Студенты, 
изучающие язык, могут без ограничений смотреть и слушать материалы, а 
также выполнять упражнения так часто, как пожелают. Благодаря 
техническому прогрессу компьютерной техники, студенты, изучающие язык, 
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больше не сталкиваются с проблемой, которая связана с недостатком речевой 
информации. 

Студентам необходимо развивать не только навыки аудирования и 
чтения, но также и произношения, письма, перевода. С тренировкой и 
совершенствованием этих навыков связана проблема большинства call-
программ, которая заключается в том, что пользователи ожидают обратный 
контроль со стороны преподавателя и исправление допущенных ими ошибок. С 
подачей иноязычного материала, по крайней мере с технической точки зрения, 
уже не возникает проблем, а вот разница по сравнению с традиционным уроком 
иностранного языка заключается в предельно ограниченной интерактивности 
пользователей современных call-программ. 
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Розширення міжнародних культурних та економічних зв’язків, 

впровадження інноваційних виробничих і педагогічних технологій, в тому 
числі і у сферу автосервісу, посилюють увагу до рівня результативної 
діяльності суб’єктів, які беруть активну участь у розвитку автотранспортної 
галузі. 

За таких обставин зростає роль володіння професійними знаннями з 
іноземної мови, практичне використання яких як на суспільно-побутовому, так 
і на професійному рівнях, забезпечить конкурентоздатність майбутніх фахівців 
на вітчизняному та світовому ринках праці.  

У площині впровадження компетентнісної парадигми відбувається 
переосмислення підходів до процесу підготовки кваліфікованих  робітників у 
закладах професійно-технічної освіти. Модернізація змісту навчальних 
предметів, організація професійно-орієнтованого освітнього середовища,  
застосовування інноваційних педагогічних технологій у навчально-
виробничого процесі зорієнтовані на підготовку компетентного фахівця, який 
здатен самостійно, свідомо і творчо визначати траєкторію власної діяльності та 
бути відповідальним суб’єктом власного професійного становлення. 

Поряд із важливістю якісного формування професійної компетентності 
майбутніх кваліфікованих робітників автосервісу, що забезпечується в процесі 
вивчення спеціальних предметів, вважаємо не менш значущими й такі 
професійно необхідні особистісні якості як: адаптивність, мобільність, 
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відповідальність, уміння працювати в команді, діяти в нестандартних ситуаціях, 
володіння навичками самоменеджменту, професійної комунікативності тощо.  

Означені показники визначають зміст соціальної та комунікативної 
компетентностей. Принагідно зазначимо, що соціальна компетентність 
розуміється як професійно-особистісна характеристика фахівця, здатність 
продуктивно взаємодіяти з іншими людьми, брати участь у прийнятті групових 
рішень, уникати конфліктів або врегульовувати їх, а також усвідомлення 
відповідальності за свою професійну діяльність перед суспільством, колегами, 
роботодавцем у мінливих соціальних умовах [2]. Соціальна компетентність 
забезпечує побудову особистістю відносин на усіх соціальних рівнях: 
починаючи із сімейних стосунків та закінчуючи професійними відносинами. 

Комунікативна компетентність, як необхідна умова успішної реалізації 
особистості у професійній діяльності, характеризується культурою мовлення, 
здатністю до невербального спілкування і включає знання необхідних мов, 
способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички 
роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі [4]. 

Враховуючи змістове наповнення означених компетентностей, назріває 
необхідність їх формування у майбутніх кваліфікованих робітників сфери 
автосервісу, зокрема і на заняттях з іноземної мови. 

Підтвердженням цьому слугують роздуми Є. М. Воронової, у наукових 
працях якої йдеться про те, що знання іноземної мови, зокрема англійської, 
розглядається як невід’ємний атрибут досягнення професійного та 
особистісного успіху. Уміння спілкуватися з колективом, підлеглими, 
використовуючи професійну термінологію, дає можливість особистості брати 
участь у міжнародних конференціях, стажуватися або продовжувати освіту в 
європейських вузах. Без володіння іноземною мовою на професійному та 
загальнонауковому рівнях сьогоднішнім випускникам досить важко знайти своє 
місце на ринку праці, знайти цікаву, високооплачувану роботу з перспективою 
кар’єрного росту і здійснювати професійну діяльність на професійному рівні, 
бути в курсі нових розробок і досягнень у своїй професійній сфері [1]. 

На основі досвіду власної роботи у системі професійно-технічної освіти 
визначаємо взаємопов’язаність соціальної та комунікативної компетентностей, 
а результати наукового пошуку дають змогу інтегрувати ці компетентності у 
соціокомунікативну компетентність.  

У процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням 
(автомобільний напрям) ми організовуємо педагогічну взаємодію щодо 
формування соціокомунікативної компетентності як складової професійно-
особистісної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, що визначає 
їхню готовність і здатність до професійного діалогу у соціальному середовищі, 
до конструктивних відносин з представниками виробничих структур, до 
здійснення міжкультурної комунікації.  

Результат сформованості соціокомунікативної компетентності на 
заняттях з іноземної мови вбачаємо у підготовці соціально-діалогічного, 
соціально вихованого випускника, який готовий якісно виконувати професійні 
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функції у мінливих соціальних умовах, конструктивно взаємодіяти із 
представниками різних культур, проявляти навички управлінської діяльності у 
професійному полі, усвідомлювати необхідність постійного саморозвитку, 
вивчення інших культур із збереженням власної культурної ідентичності.  

Саме сукупність таких професійних якостей, як теоретичні знання щодо 
національних культур і моделей виховання; психологічні особливості 
особистості (відвертість, гнучкість, терпимість, готовність працювати з 
представниками інших культур); знання іноземної мови допоможуть 
конкретній людині легше пристосуватися до іншомовного і культурного 
середовища та зрозуміти національну самобутність співрозмовника [4]. 

Найбільш сприятливими засобами у досягненні бажаного результату є 
інноваційні педагогічні технології, які не суперечать традиційним методам, а 
доповнюють, збагачують зміст уведенням новоутворень, які сприяють 
підвищенню навчальної мотивації, удосконаленню теоретичних знань та 
практичних умінь, забезпеченню професійного саморозвитку учня. Звісно 
важливим чинником, що визначає ефективність інноваційних педагогічних 
технологій на заняттях з іноземної мови, є професійний рівень викладача, який, 
використовуючи свій творчий потенціал та проявляючи професійну 
компетентність (майстерність), здатен поєднати усі різновиди сучасних 
педагогічних технологій із технологією традиційного навчання і налагодити  
таку педагогічну взаємодію (викладач – учень), яка б забезпечила формування 
не тільки навичок й умінь спілкування іноземною мовою на професійному 
рівні, а й створила атмосферу співробітництва, демократичної поведінки; 
сприяла набуттю навичок толерантного спілкування у професійній та 
міжкультурній площині. 

Для прикладу схарактеризуємо низку переваг ігрових технологій у 
формуванні соціокомунікативної компетентності учнів, що обрали професію 
сфери автосервісу. При застосуванні ігрового проектування на уроках з 
іноземної мови відбувається відображення можливих професійних ситуацій у 
навчальних моделях із можливим залученням імітованих суб’єктів імітованої 
професійної діяльності. Така організація заняття, окрім освоєння чи повторення 
професійної лексики, забезпечує розвиток мотивації, засвоєння діяльності, 
актуалізує пізнавальні інтереси. У процесі гри відбувається соціалізація 
особистості завдяки тому, що процес спілкування досягає трьох рівнів 
адекватності партнерів – комунікативного (обмін інформацією), інтерактивного 
(взаємодія між учасниками спілкування) і перцептивного (сприйняття і 
розуміння учасниками спілкування один одного). Відносно специфіки 
майбутньої професійної діяльності, враховуючи зміст навчального предмету та 
тему уроку ми комбінуємо педагогічну гру так, щоб у ході її проведення 
якомога краще формувались й розвивались предметні знання з іноземної мови, 
навички ділового професійного спілкування як на вітчизняному, так і на 
міжнародному рівнях, пізнавальні інтереси, творчі й дослідницькі навички, 
соціокультурна компетентність (соціальний та комунікативний її складники).  
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Правильне застосування й інших інноваційних педагогічних технологій 
забезпечує належний ефект у підвищенні мотивації, формуванні знань, умінь та 
навички й інтеграції їх у професійну компетентність майбутніх кваліфікованих 
робітників. 
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Академічне письмо – невід’ємна частина навчального плану всіх вищих 

навчальних закладів. З першого курсу студенти демонструють аналітичні 
навички розуміння, переосмислення та виведення висновків на основі власних 
досліджень у формі тесту та дискурсу. Результати розумової діяльності 
студентів можуть бути представлені через різні форми контролю. Найбільш 
поширеними продуктивними формами серед них є: презентації, креслення, 
лабораторні роботи, реферати, курсові, тези, статті, дипломні та дисертаційні 
роботи і т.д. Іншими словами, більшість видів робіт безпосередньо пов’язані з 
академічним письмом. Враховуючи специфіку вищої технічної освіти, 
академічне письмо передбачає поєднання як наукового так і технічного письма. 

Головним завданням технічного письма є забезпечення комплексного 
опису певних процесів, явищ, принципів роботи. Сприяння читачеві у кращому 
розумінні предмету, що досліджується, чітке, стисле та зв’язне пояснення 
деталей теми є, без сумніву, ключовими характеристиками технічного тексту. 
Крім того, технічне письмо містить наступні особливості: інформаційний 
контент,  прямолінійність, структурність, відсутність надто складної наукової 
термінології. 

Наукове письмо, в свою чергу, датується  XIV століттям, коли 
Лондонське королівське товариство заявило про необхідність коректного 
викладу нових наукових досягнень. Особливостями наукового письма 
вважаються наступні: чіткість – опущення несуттєвих деталей; простота 
викладу – використання однозначних слів, уникнення розмитих за значенням 
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слів, складних речень; використання технічних термінів для передачі точності 
значення; об’єктивність – уникнення припущень (everyone is sure, that…) чи 
непідтверджених заяв (it can never be proved that…) логічна структура – ідеї та 
процеси описуються в логічній послідовності.  

Викладачам необхідно звернути увагу студентів на стиль викладення 
їхніх наукових дослідження для коректного відображення. Автор наукового 
тексту часто надає перевагу пасивним конструкціям при викладі матеріалу для 
підвищення його ефективності. 

Науковий стиль тяжіє до використання швидше пасивних, аніж активних 
конструкцій. Яскравим прикладом є речення: the experiment was done by the 
researcher – eксперимент було проведено дослідником. 

Пасивний стан особливо актуальний, коли:1) автор прагне до 
формалізації та деперсоналізації значення:  it was agreed that the experiment 
should be... active – we agreed that the experiment should be... 2) інформація про 
виконавця дії є очевидною або неважливою: passive – extra solvent was added to 
the flask; active – the technician added extra solvent to the flask;3) невідома особа 
виконавця дії: The water pipe was broken in three places; active – 
 Something/someone had broken the water pipe in three places. 

Однак, використання пасивних конструкцій може призвести до 
перенавантаження речення, ба більше, до виникнення безглуздого значення: 
passive – difficulty was experienced in obtaining the product in a high state of purity 
є доволі ускладненим варіантом речення; active – the product was difficult to 
purify – що є більш зрозумілим та простим реченням. 

Загалом, активні конструкції вважаються більш зрозумілими, прямим та 
легшими при прочитанні, однак в певних обставинах логічніше 
використовувати пасив. Важливо, щоб студенти були обізнані в тому, що 
граматичний стан, який вони використовують у письмі, впливає на тон 
висловлювання та значення слів.  

При навчанні студентів академічному письму викладачеві слід 
наголошувати на ґрунтовному аналізі та осмисленні особових та безособових 
виразів, пасивних та активних конструкцій, доречності їх використання в 
кожному конкретному випадку для забезпечення чіткої, однозначної, не 
перенавантаженої виразами думки. 

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. / 

В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564с. 
2. Irma Taavitsainen,  Päivi Pahta,  Medical and Scientific Writing in Late 

Medieval English / Irma Taavitsainen,  Päivi Pahta – University of Helsinki, 2009. – 
304 p. 

3. Characteristics of Technical Writing [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://grammar.yourdictionary.com/style-and-usage/characteristics-of-
technical-writing.html. – Назва з екрану.  

 



 121 

ПРОБЛЕМИ ОПИСУ ГРАМАТИЧНОГО ЯВИЩА У НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Л.М. Сереброва 

Національний технічний університет України “ КПІ” 
 
Відомо, що без граматичних знань неможливо досконало оволодіти 

іноземною мовою. Так звані “без граматичні методи” можуть бути в деяких 
аспектах навчання іноземних мов відносно ефективними, але вони не осягають 
усіх багатств мови. На думку багатьох дослідників і практиків, оволодіння 
навичками читання та письма іноземною мовою є неможливим без достатніх 
граматичних знань [1, с. 65; 2]. Тим більш, якщо мова йде про творче 
застосування мовних засобів для написання іноземною мовою текстів різних 
жанрів та призначення з метою оптимального сприйняття їх читачем. 

В процесі вивчення іноземної мови граматичний матеріал відіграє 
принаймні подвійну роль. В одних випадках вивчення граматичних явищ 
розглядається як елемент загальноосвітньої підготовки студента. Вивченні того 
чи іншого граматичного явища розвиває мислення студента, його уяву, є одним 
з засобів навчитись систематизувати складний матеріал [наприклад, 1, с. 13]. 

Такі цілі навчання іноземної мови домінують, коли, як правило, 
мотивація оволодіння іноземною мовою з комунікативними цілями знаходиться 
на другому плані, життєві обставини та очікування тих, хто навчається, не 
передбачають активного вживання іноземної мови у професійній діяльності та 
у приватному житті. Іноземна мова вивчається більше як загальноосвітня 
дисципліна для загального розвитку і як мовна основа, яку можна розширити, 
якщо така потреба виникне. В таких випадках форма опису граматичних явищ у 
викладанні не відіграє значної ролі. Навпаки, навіть ускладнені, теоретизовані, 
“академічні” формулювання граматичних явищ можуть розглядатись як 
своєрідна інтелектуальна вправа для тренування мислення. 

Але в умовах високої мотивації студентів, метою яких є досконале 
оволодіння усіма аспектами іноземної мови, зокрема, навичками оптимального 
читання та створення письмових текстів, зростає роль вивчення практичної 
граматики. В таких випадках формулювання граматичних правил можуть бути 
більш індивідуалізованими і оригінальними, враховувати попередні знання та 
особливості сприйняття студентів, цілі навчання на конкретному етапі. 
Викладач підбирає формулювання граматичних правил, користуючись різними 
джерелами, а в деяких випадках самостійно вносить у ці формулювання свої 
ідеї з метою найбільш доступно викласти граматичний матеріал для досягнення 
конкретних комунікативних цілей. Одне і те ж граматичне явище може 
вивчатись протягом часу навчання іноземної мови декілька разів. І не тільки з 
метою повторення. Опис граматичного явища залежить від етапу навчання. На 
початковому етапі граматичне явище розглядається в першу чергу як засіб, без 
якого взагалі неможливо утворити висловлювання, здійснити комунікацію. Цей 
етап характерний невеликим запасом лексики та знань інших граматичних 



 122 

явищ у тих, хто навчається. Тому неможливо охопити усі аспекти конкретного 
граматичного явища, оскільки вони можуть бути пов’язані з іншим лексичним 
та граматичним матеріалом, який ще невідомий студентам. На наступному 
етапі, коли існує вже достатній запас лексичних та граматичних знань для 
досягнення конкретних комунікативних цілей, для читання і письма, вивчення 
граматичного явища спрямовано вже на досягнення високої мовної культури та 
вмінь висловлювати складні думки, для чого може бути потрібно комбінування 
різних граматичних структур та відповідної лексики. 

Як етап удосконалення мовних знань можливо розглядати оволодіння 
особливостями граматичного явища як стилістичного засобу з метою творчого 
застосування для досягнення виразності тексту, підкреслення значення тих чи 
інших думок, а також для створення висловлювань (і текстів в цілому), 
доступних для відповідних груп слухачів або читачів. На цьому етапі можуть 
вивчатись також випадки можливих відхилень від граматичної норми іноземної 
мови, причини та обґрунтування таких відхилень у конкретних комунікативних 
ситуаціях. 

Перспективним можна вважати подальше дослідження особливостей 
конкретних граматичних явищ, які залежать від іншого лексичного та 
граматичного матеріалу, ролі і місця таких особливостей в викладанні 
іноземної мови студентам на відповідних етапах навчання. 

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Ломб К. Как я изучаю языки/ К. Ломб. – М.: Прогресс, 1978. – 215 с. 
2. Мешков О.Д. Английская мозаика: Книга для преподавателя, студента, 

лингвиста, переводчика/ О.Д. Мешков. – М.: Янус, 1996. – 174 с.  
 

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 
 

І.А. Сидоренко 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
В умовах неспинного оновлення, яких зазнає сучасна методика 

викладання, навчальна діяльність кожного студента повинна бути спрямована 
на розвиток особистого індивідуально-неповторного стилю та використання 
власних прийомів та методів ефективного засвоєння матеріалу за допомогою 
типових навичок саморозвитку. Стилі навчання можуть відрізнятися 
цілеспрямованістю, етапністю, спонтанністю, стихійністю, орієнтацією на 
вироблення виключно практичних навичок або на більш поглиблене засвоєння 
теоретичних знань з подальшим впровадженням їх у науково-дослідну 
діяльність. 

Стиль навчальної діяльності при вивченні іноземної мови має когнітивне 
та афективне спрямування. Когнітивний стиль включає в себе здатність 
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розуміти, осмислювати, запам’ятовувати та ефективно використовувати мовний 
матеріалом для досягнення конкретних практичних цілей. Афективний стиль 
стосується таких особистісних характеристик як усвідомлення важливості 
оволодіння іноземною мовою для професійного успіху, схильність до 
самостійних чи групових видів роботи, значне домінування комунікативного та 
інтерактивного підходу над системним вивченням мови при виборі методів 
навчання, активне використання інформаційних технологій в процесі 
самостійного оволодіння іноземною мовою [1]. 

Визначення когнітивного стилю студентів немовних спеціальностей при 
вивченні іноземної мови професійного спрямування має свої особливості. Воно 
пов’язане, перш за все, з відокремленням залежності або незалежності від 
зовнішнього оточення у процесі набуття мовленнєвих навичок та його впливом 
на те, як студенти вирішують поставлені перед ними задачі. Незалежні від 
оточення студенти можуть ефективно організовувати свою самостійну роботу, з 
задоволенням виконують творчо-індивідуальні завдання, ставлять та досягають 
власних цілей незалежно від вимог викладача, активні у пошуках можливостей 
спілкуватися іноземною мовою в їхньому повсякденному та професійному 
житті. Залежні – прагнуть навчатися в аудиторії та виключно під керівництвом 
викладача, потребують постійного зовнішнього підкріплення та контролю своїх 
мовних навичок, систематизації навчального матеріалу, не відчувають потреби 
в формуванні іншомовної комунікативної компетенції.  

Але все ж таки, кожному окремому студенту притаманні свій стиль і свої 
власні методи вивчення мови. Однак, не завжди викладач прагне врахувати і 
використати такі індивідуальні особливості, що породжує труднощі при 
засвоєнні навчального матеріалу. Тому надзвичайно важливо враховувати стиль 
навчальної діяльності студентів, добираючи для них завдання відповідно до їх 
індивідуальних особливостей. Враховуючи тип сприйняття особистості, можна 
тримати увагу протягом усього заняття, викликати інтерес до вивчення мови, 
покращити сприйняття складного матеріалу, провести опитування та контроль з 
урахуванням провідної репрезентативної системи кожного студента. 

Когнітивний стиль виражається у стилі мислення. Студенти немовних 
спеціальностей, як правило, мають конкретно-послідовне та абстрактно-
послідовне мислення. Отже, при роботі з такими студентами, потрібно 
реалізовувати експериментальний підхід до засвоєння мовного матеріалу 
(постановка проблеми та пошук можливих шляхів її вирішення), роботу з 
символами (для кожного ключового поняття слід обирати особливе конкретне 
позначення, представляти граматичні правила наближено до математичних 
формул), використовувати наочність при схильності до зорового сприйняття 
матеріалу, презентувати нові методи роботи, що вимагають фізичних 
маніпуляцій з об’єктами вивчення та інш. При цьому слід дотримуватися 
основних принципів вивчення іноземної мови професійного спрямування: 
комплексно-аспектного підходу до навчання,  професійної спрямованості та 
автентичності навчальних матеріалів, мотивації до вивчення іноземної мови як 
невід’ємної складової міжкультурної комунікації. 
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Викладач, який прагне бути успішним у своїй навчальній діяльності 
повинен на початковому етапі визначити стиль кожного студента, створити 
умови, в яких студентам комфортно проявляти свої індивідуальні здібності та 
на основі цього впроваджувати та адаптувати методи представлення мовного 
матеріалу. Адже, одним із головних факторів при вивченні мови на немовних 
спеціальностях є мотивація, а втрата інтересу до навчання через неможливість 
проявити власну індивідуальність може звести нанівець переваги будь-яких 
методів викладання та зусилля навіть найдосвідченішого викладача.  
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В усі часи вища освіта є важливою ланкою у суспільстві, яка визначає 
розвиток і науковий прогрес країни. Особливої уваги вища освіта потребує в 
період реформування, коли відбувається пошук ефективних шляхів викладання 
і навчання. Аксіоматичним твердженням є те, що у вищих навчальних закладах 
навчальний процес повинен бути організований на високому рівні й 
орієнтований на підготовку висококваліфікованого фахівця, який здатний 
реалізувати себе як особистість.  

Сучасними вимогами до фахівця немовних спеціальностей є володіння не 
тільки фаховими знаннями, навичками й уміннями, а й опанування іноземної 
мови, яка є важливим засобом спілкування, що дозволяє розширювати власний 
світогляд студента у професійній сфері. Тому викладачі розробляють і 
впроваджують нові методики з метою підвищення ефективності навчання 
іноземної мови. 

Одним з шляхів оптимізації навчального процесу є інтеграція. Під 
загальновживаним терміном "інтеграція" розуміють об'єднання частин у ціле. У 
словнику методичних термінів інтегроване навчання трактується як навчання, 
що заперечує поділ знань з окремих дисциплін і пов'язане з цілісним 
сприйняттям світу [1].  

Поняття інтеграція вивчається В. С. Безруковою (педагогічна 
інтеграція) [3], О. В. Шарановим (формування інженерної компетентності 
курсантів військових інженерних вузів при інтеграції загальнотехнічних та 
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фахових дисциплін) [6], М. М. Берулавою (інтеграція змісту загальної та 
професійної освіти в профтехучилищах) [4]. Інтеграція в рамках викладання 
іноземної мови розглядається такими науковцями, як Н. В. Поповою 
(міждисциплінарна парадигма як основа формування інтегративних 
компетенцій студентів багатопрофільного вузу) [5], М. С. Багарядцевою 
(інтегроване навчання студентів економічних спеціальностей іншомовному 
монологічному висловлюванню на основі текстів професійного змісту) [2] та 
іншими. 

Викладання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах 
базується на професійно орієнтованих матеріалах. Відтак, можна стверджувати, 
що іноземна мова є тою платформою, в яку інтегруються дисципліни  

− циклу гуманітарно-економічної підготовки; 
− циклу природничо-наукової підготовки; 
− циклу професійної та практичної підготовки. 
На прикладі Фізико-технічного інституту в контексті змісту навчання 

іноземної мови доречно розглядати інтеграцію гуманітарних (представлено 
через англійську мову, психологію безпеки, правознавство, економіку 
організації і планування виробництва тощо), фундаментальних (представлено 
через математичний аналіз, алгебру та геометрію, фізику тощо) та професійно 
орієнтованих (представлено через програмування, вступ до інформаційної 
безпеки, інформаційні технології, основи захисту інформації в інформаційно-
комунікаційних системах тощо) знань, а також відповідних навичок та вмінь. 

Отже, інтегруючи зміст гуманітарних, фундаментальних та професійно 
орієнтованих дисциплін у іноземну мову дозволить викладачам не тільки 
оптимізувати навчання, а й сприятиме підвищенню мотивації студентів до 
вивчення англійської мови. 
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Починаючи з ХХІ ст. переклади текстів спеціального характеру (науково-

технічні, інформаційні, економічні, юридичні тощо) стали займати важливе 
місце – і за обсягом, і за соціальною значимістю. На відміну від перекладацьких 
доробків художньої літератури, де основні труднощі для перекладача були 
пов'язані з задачею передати в перекладі художньо-естетичне переваги тексту 
оригіналу, які створювалися, зокрема, індивідуально-авторським 
використанням мови перекладу, під час перекладу науково-технічних текстів на 
перший план виступали власне мовні проблеми. Такі тексти можна 
охарактеризувати як інформативні або прагматичні, зазвичай анонімні, окрім, 
наукових статей.  

Стилістико-жанрова типологія текстів і критерії такої типології – 
проблема спірна, складна і ще далека від свого вирішення. За такою стилістико-
жанровою класифікацією весь корпус мовних доробків може бути розділений 
на: тексти художньої літератури; тексти газетно-інформаційні і публіцистичні; 
тексти ділові, юридичні, дипломатичні, державно-адміністративного напряму; 
тексти природничих наук – наукові й науково-технічні. 

Функціональні стилі (functіonal styles)  диференціюються відповідно до  
основних функцій мови: (а) стиль науковий і науково-технічний (функція – 
інтелектуальне інформування); (б) стиль громадсько-політичний (функція – 
спілкування); (в) стиль побутово-діловий (функція – повідомлення); (г) стиль 
офіційно-документальний (функція – повідомлення і спонукання); (д) стиль 
публіцистичний (функція – вплив); (е) стиль художньо-белетристичний 
(функція – емоційно-естетичний вплив). Специфіка кожного стилю випливає з 
особливостей конкретної функції мови в даній сфері спілкування. 

Відмінною особливістю науково-технічних текстів (НТТ), як в 
англійській так і українській мовах, вважається їхнє суто практичне 
призначення: однією з їх головних функцій є задовольнити потреби в 
інформації або надати інструкції реципієнту, щоб він міг впоратися із 
технічними завданнями, оскільки інструкції, технічні розробки, наукові статті 
не читають задля отримання естетичного задоволення [1]. Таким чином, 
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науково-технічні тексти, як правило, написані спеціалізованою мовою і з 
використанням термінів, останнє є їхньою властивістю, але не основною 
характеристикою. Основною характеристикою науково-технічних текстів є їх 
практичне призначення, з їх допомогою користувачі отримують інформацію, 
яка дозволяє їм виконувати завдання або вирішувати проблеми пов’язані із 
використанням прикладних дисциплін.  

Такий підхід до розгляду НТТ дає можливість виключити всі "гібридні" 
тексти, які можуть містити в своїй основі частини (речення, абзаци тощо) 
науково-технічної інформації. Як наприклад, в рекламних тестах (брошури з 
реклами побутових приладів), фінансові документи (продаж/купівля одиниць 
технічних матеріалів) тощо.  

Однак, жанри текстів в середині науково-технічного стилю різняться. Так, 
науково-технічні розробки призначені для передачі (якісної або кількісної) 
інформації, вона повністю вільні від упереджених суджень, їх природа вимагає 
від них бути засобами доступу до технічної реальності, зустрічаючись із таким 
текстом користувачі миттєво переносяться в неї. Вони прямо відбивають 
технічну реальність і мають прямий вплив на користувачів. На відміну від 
наукових статей, науково-технічні розробки не призначені для повідомлення 
теоретичних знань, вони, також, не містять риторичних питань або логічних 
припущень.  

 Як науковим статтям, так і технічним розробкам притаманне авторство, 
на відмін від жанру інструкцій, де авторство немає значення, оскільки, для 
користувачів інструкцій важливо як написана інструкція (чітко, зрозуміло 
тощо), а не ким вона написана.   

Сприйняття науково-технічних текстів залежить від обставин, на які не 
впливає жанр тексту. Користувачі звертаються до НТТ, коли вони можуть бути 
їм корисні, тому такі тексти, як правило, не є розважальними, надихаючими, з 
гарним складом.  
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Fontanet M. The technical Translator: the Sherlock Holmes of Translation? / 

Mathilde Fontanet // Translating English technical texts (parts I ans II). – Genève : 
Cern and Universitiy of Geneva, 2011. 

 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

Л.Ф. Соколова 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Сучасна позиція України на міжнародній арені, рух в бік європейських 
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Загалом стратегія вивчення іноземної мови визначається потребами 
сучасного суспільства та рівнем розвитку, психолого-педагогічних, 
лінгвістичних і суміжних наук. Ця стратегія являє собою комунікативний 
підхід, що зумовлює практичну мету вивчення іноземних мов – формування і 
розвитку міжкультурної комунікативної компетенції. 

Знання іноземної мови є для людини важливим засобом міжкультурної 
взаємодії, сприяє вербальному порозумінню представників різних культур, 
забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно 
орієнтуватись і впевнено почуватись у країні, мова якої вивчається. З огляду на 
це стає актуальною ідея, що здатність знайти спільну мову з представником 
іншої культуру залежить не лише від рівня володіння мовою, а і від особистих 
навичок розуміння іншої культури і мовленнєвої поведінки в різних ситуаціях. 

На сучасному етапі становлення вищого навчального закладу 
актуальності набуває його інтегрування до міжнародної системи освіти, в тому 
числі й формування іншомовної комунікативної компетентності  через активне 
вивчення іноземних мов. 

В умовах активного розвитку міжкультурних контактів, сьогодні однією з 
обов’язкових вимог до кваліфікації сучасних професіоналів є вміння 
здійснювати професійно орієнтоване спілкування іноземною мовою. Кожен 
професіонал має володіти не лише фаховими знаннями, а й вибудовувати 
стратегію іншомовної комунікації з метою передачі співрозмовнику інформації, 
описувати явища, пояснювати факти та наводити аргументи для отримання 
бажаного ефекту. 

Практичною метою у навчанні іноземної мови визначається формування 
іншомовної комунікативної компетентності, тобто розвиток здатності 
здійснювати відповідну мовленнєву діяльність, психологічна структура якої 
включає низку компонентів, що варто враховувати при розробці вправ для 
формування іншомовних навичок. До них відносяться мотиви (комунікативно-
пізнавальні потреби); цілі (конкретний очікуваний результат); предмет (форма 
відображення зв`язків предметів та явищ реальної дійсності); засоби і способи 
(знання, навички і вміння формування і формулювання думки, де засобом є 
мова, а  способом – мовлення). 

В комунікативній компетентності можна виділити лінгвістичні, 
психологічні та соціальні характеристики. Лінгвістичну основу комунікативної 
компетентності утворюють рівні мовленнєвої компетентності, мовленнєва 
активність, сформованість аналітичних вмінь, лексичний запас, мовна та 
стилістична грамотність. Психологічну основу комунікативної компетентності 
становить компетентність в оцінці зовнішніх психічних проявів та поведінки 
партнера у спілкуванні, наявність мотивації до розвитку своїх індивідуальних 
здібностей, до комунікації та прагнення до самореалізації. Соціальні 
характеристики комунікативної компетентності виступають у вигляді наявності 
соціальної активності, адекватного сприйняття ситуації спілкування, соціальної 
адаптації тощо. 
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Антропоцентричні дослідження є невід’ємною складовою 
психолінгвістичних засад формування іншомовної комунікативної компетентності. 
Адже поведінка, мовні, мотиваційні, психічні, психологічні та інші особливості 
формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності 
заклали основи фундаментальних досліджень фізіології та функцій мозку, психіки 
та психології людини в процесі вивчення іноземної мови, а психолінгвістика як 
наука набула міждисциплінарного характеру. 

Комунікативна компетенція поділяється на декілька видів: 1) лінгвістична 
компетенція, що забезпечує оволодіння мовним матеріалом з метою використання 
його в усному і писемному мовленні; 2) мовленнєва компетенція, що пов’язана з 
формуванням умінь і навичок спілкування в чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі; 3) соціокультурна компетенція, 
яка передбачає засвоєння знань соціокультурних особливостей країни, мова якої 
вивчається, культурних   цінностей та морально-етичних норм свого та інших 
народів, а також формування умінь їх використовувати у практичній діяльності; 
4) соціолінгвістична компетенція, яка забезпечує формування умінь використання 
у процесі спілкування мовленнєвими зразками та особливими правилами 
мовленнєвої поведінки, що характерні для країни, мова якої вивчається. 

Такі компоненти психолінгвістичних засад, як мотиваційний, 
когнітивний, комунікативний, емоційно-вольовий і практичний є необхідними 
складовими професійного готовності людини. Це вказує на необхідність 
всебічного ровитку особистості для досягнення високого рівня іншомовної 
комунікативної компетентності. Для цього необхідно розвивати уміннями 
говоріння, аудіювання, читання та письма, що здійснюється шляхом реалізації 
всіх видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання в умовах, подібних до 
ситуацій реального спілкування.  

У зв’язку з цим навчальна діяльність повинна бути організована в такий 
спосіб, щоб студенти виконували вмотивовані дії з мовленнєвим матеріалом з 
метою вирішення різноманітних комунікативних завдань наближених до 
реальних  та спрямованих на досягнення певних цілей та намірів спілкування. 

В межах теорії поетапного формування процес оволодіння мовленнєвими 
діями тлумачиться як такий, що включає п`ять етапів: орієнтувальний, на якому 
ті, хто навчаються, сприймають дію, здійснюючи орієнтування у діяльності; 
предметний етап, де зовнішня дія виконується відповідно до згаданих 
орієнтирів і відбувається оволодіння студентами її матеріалізованою формою; 
етап мовлення вголос, що супроводжується промовлянням без опори на 
зовнішні орієнтири; етап промовляння про себе, на якому дія формується у 
внутрішньому мовленні без опори як на зовнішні об`єкти, так і на розгорнене 
мовлення; етап виключно розумової дії, коли завершується її становлення. 
Ефективний  контроль у вигляді зворотного зв’язку за допомогою 
матеріалізованих типів навчальної інформації забезпечується безпосередньо в 
процесі виконавчої фази формування розумової дії.  

Структура психолінгвістичних підходів у межах формування іншомовної 
комунікативної компетентності продуктивних видів мовленнєвої діяльності має 
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наступну послідовність: 1) розробка загальних теоретичних моделей 
виникнення та сприйняття мовлення; 2) вивчення імовірнісної структури 
мовленнєвих процесів; 3) дослідження вербальних асоціацій; 4) визначення 
факторів розпізнавання мовлення; 5) дослідження та опис мовлення іноземною 
мовою; 6) вивчення проблем психолінгвістики тексту; 7) розробка 
загальнотеоретичних проблем етнопсихолінгвістики; 8) дослідження феномена 
мовної особистості. 

Вивчення іноземної мови у різноманітних сферах інтелектуального та 
побутового спілкування дає можливість розвивати особистість з різних боків, 
готувати її до спілкування в будь-якій побутовій та інтелектуальній сфері а 
також покращувати її мовні навички та повноцінно формувати іншомовну 
комунікативну компетенцію. 

Отже, на формування іншомовної комунікативної компетентності в наш 
час активно впливають ідеї полікультурної освіти які зумовлені тенденціями 
глобалізації та інтеграції світового соціуму, необхідністю розвитку соціальних 
адаптованих особистостей з можливість здійснювати полікультурну 
комунікацію. Процес формування полікультурності  та іншомовної 
комунікативної компетентності під час вивчення іноземної мови обов`язково 
включає в себе такі компоненти як практичне тренування навичок іншомовної 
комунікації в міжкультурній взаємодії, формування достатнього запасу 
фонових знань про культуру країни досліджуваної мови, формування 
адекватного і дружнього сприйняття іноземної мови та культури. 
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 131 

для організації змішаного навчання тощо. Нині неможливо уявити якісну 
систему навчання без застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 
Сучасна молодь живе в інформатизованому суспільстві, застосовуючи щоденно 
безліч технологій для комунікації та розваг; студенти прагнуть поглиблювати 
знання із використанням сучасних засобів, які інтенсифікуватимуть процес 
навчання та забезпечать зручні умови для всіх учасників освітнього процесу. 
Застосування вебінарів для навчання майбутніх фахівців набуває все більшого 
значення, так як має безліч можливостей і переваг.  

Інформатизація освіти зумовила бурхливий розвиток вітчизняної 
педагогічної науки особливо у значенні застосування інформаційно-
комунікаційних технологій до підготовки фахівців (В. Биков, Ю. Богачков, 
Г. Козлакова, В. Кухаренко, А. Петренко, Є. Полат, І. Роберт, О. Спірін, 
Б. Шуневич та ін.).  

Особливості організації та проведення вебінарів вивчали Ю. Богачков, 
Л. Івашко, Г. Козлакова, Н. Морзе, Г. Ткачук, І. Ставицька, В. Царенко та інші. 

Вебінар (від англійської “webinar”, скорочення від “web-based seminar”) – 
онлайн-семінар, який надає можливість ведучому (тренеру, консультанту, 
викладачу) передавати інформацію (досвід, знання, вміння, завдання), а учасникам 
отримувати інформацію і навчатися за допомогою віртуального класу, в якому є 
можливість чути і бачити один одного, де б ви не знаходились [3]. 

Можливості вебінарів: показ презентацій, застосування віртуальної 
дошці, використання чату, показ відео. Для більшої інтерактивності учасники 
можуть задавати питання у віконці онлайн-чату. Запускається вебінар за 
допомогою web-додатка (посилання із застосуванням електронної пошти). 

Вебіна́р (англ. webinar) — спосіб організації зустрічей онлайн, формат 
проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету. У 
перші роки розвитку мережі Інтернет терміном “веб-конференція” часто 
називали форум або дошку оголошень. Пізніше термін набув значення 
спілкування саме в режимі реального часу. 

Вебінар – це неологізм, утворений поєднанням слів веб (англ. “мережа”) 
та семінар. Для організації вебінару використовуються технології відео-
конференції, інтернет-телефонії та інше. Вебінари поширені в діловому 
середовищі. У наш час тренери та навчальні компанії все активніше 
використовують у своїй роботі вебінари, тобто онлайн-навчання.  

Основні переваги такого навчання:  
– економія на організаційних витратах (оренда залу, обладнання, 

розміщення учасників) дозволяє знизити собівартість онлайн семінару; 
– організація вебінару не потребує значних часових витрат; 
– можливість залучити учасників із різних частин світу; 
– можливість одночасної участі багатьох людей; 
– як і традиційні тренінги, вебінари забезпечують можливість 

інтерактивної взаємодії між доповідачем і слухачем, та слухачів між собою; 
– для тренінгових компаній використання онлайн-навчання збільшує 

можливість залучення відомих тренерів. Домовитися з тренером про виступ на 
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відкритому семінарі інколи буває складно у зв'язку з його щільним графіком. 
Під час проведення вебінару тренер може знаходитися досить віддалено від 
своєї аудиторії. 

Незважаючи на значні переваги такого навчання, можна виокремити і 
окремі недоліки щодо організації даної форми дистанційного навчання: 

– втрачається емоційний зв’язок, що існує в результаті живого 
спілкування у реальному часі; 

– багато викладачів, які звикли працювати з аудиторією, не можуть 
емоційно передати інформацію перед монітором комп'ютера; 

– інколи учасники вебінару знаходяться в різних часових поясах і тому 
досить складно обрати час для проведення; 

– тренеру (викладачу) важко оцінити рівень засвоєння матеріалу 
учасниками, які знаходять віддалено. 

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ 
“Київський політехнічний інститут” (УІІТО) надає комплекс послуг пов’язаних 
з організацією та проведенням вебінарів, а саме: 

– навчання (демонстрація) як працювати у середовищі; 
– допомога при підготовці презентації до вебінару; 
– розроблення плану проведення вебінару; 
– технічна допомога під час вебінару; 
– надання технічних засобів та приміщення для проведення. 
Етапи проведення вебінару в КПІ за технічною підтримкою УІІТО [3]: 
1. Реєстрація на сайті webinar.ipo.kpi.ua. 
2. Створення опису свого вебінару у персональному кабінеті: 

http://webinar.ipo.kpi.ua/cabinet.html. 
3. Розміщення зареєстрованого вебінару у календарі: 

http://webinar.ipo.kpi.ua/schedule.html. 
4. Підготовка презентації до вебінару. 
5. Повідомлення учасників про час проведення вебінару. 
6. Проведення вебінару у призначений час . 
7. Здійснення аналізу після проведення вебінару. 
Новітні технології розширюють можливості позааудиторної роботи 

студентів. Застосування вебінарів у підготовці майбутніх фахівців технічних 
спеціальностей надає безліч можливостей для викладача. Використання 
вебінарів підвищує зацікавленість студентів до навчання, надає можливість 
отримати інформацію у зручний час, поглибити знання та інтенсифікувати 
самостійну роботу. Крім того, відбувається залучення студентів до активного 
використання сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій 
та Інтернет-ресурсів у навчальній діяльності. 
 

ЛІТЕРАТУРА  
1. Козлакова Г.О. Особливості організації і проведення вебінарів з 

іншомовної тематики у технічному університеті (методичні поради 
викладачам) / Г. О. Козлакова, І. В. Ставицька // Вища освіта України : теорет. 



 133 

та наук.-метод. часоп. – 2015. – № 3. – Дод. 1. – С. 93–96. – (Темат. вип. 
“ Інтеграція вищої освіти і науки”). 

2. Ставицька І. В. Формування іншомовної компетентності магістрантів 
машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа : метод. рек. / 
І. В. Ставицька. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 60 с. 

3. Український інститут інформаційних технологій в освіті. Національний 
технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://webinar.ipo.kpi.ua/. – Назва з 
екрану. 

4. Webinar.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://webinar.ua/ 
home/1.htm. – Назва з екрану. 

 
МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ 

МОВОЮ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

В.В.Чмель 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Розвиток та зміцнення міжкультурних зв’язків, збільшення обсягів 

доступної інформації вимагають від сучасних фахівців вільного володіння 
іноземними мовами, що кидає виклик викладачам вищих навчальних закладів. 
Пріоритетним завданням для них стає навчання студентів іншомовному 
спілкуванню, вмінню самостійно здобувати, опрацьовувати та використовувати 
отримані знання у своїй подальшій професійній діяльності. 

Існує багато факторів, що впливають на успіх викладача, серед яких 
стратегії та підходи до навчання. Останнім часом широкого застосування 
набули такі підходи як соціокультурний, комунікативний, особистісний, 
гуманістичний та інші. Але тільки вдале поєднання різних методів може дати 
бажаний результат у навчанні іноземної мови. Поява у відкритому доступі 
автентичних джерел: наукових статей, навчальних текстів, презентацій, тощо, 
дають можливість викладачу постійно вдосконалювати процес навчання.   

Читання у мовленнєвій діяльності студентів набуває все більшого 
значення, адже щоб опрацювати та застосувати інформацію її потрібно, перш за 
все, прочитати. Отже, читання це один з способів набуття необхідних знань. 

При роботі з текстом студентам необхідно розпізнати текст, перекласти 
його, встановлюючи значення незнайомих слів та зрозуміти деталі змісту. Щоб 
полегшити цей процес, викладач має ретельно підібрати навчальний матеріал, 
підготувати студентів для сприйняття цього матеріалу. 

Особливо важко викликати у всіх учнів навчальної групи особисту 
зацікавленість в обговоренні, потреби в цьому. Це вимагає від учителя 
хорошого знання психології своїх учнів, їх інтересів, захоплень, відносин, 
обліку цих особливостей при пошуку і відборі навчальних завдань, проблем, 
необхідних учбових матеріалів, організації занять [1, с.19, 22]. 
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Отже, створити на занятті атмосферу, що спонукає студентів до активної 
роботи, сприяє позитивному сприйняттю та міцному засвоєнню знань стають 
першочерговими завданнями для викладача.  

Найбільш розповсюдженими методами опрацювання текстів на занятті 
являються: 

- активізація раніше отриманих знань по темі, що вивчається. Викладач 
допомагає пов'язати ці знання з матеріалом тексту та допомагає студентам 
краще зрозуміти сам текст та засвоїти новий матеріал; 

- встановлення зв’язків зі знаннями отриманими на заняттях з інших 
предметів або з власним досвідом студентів; 

- відповіді на запитання до, під час та після читання тексту визначають 
мету читання, дають можливість сконцентрувати увагу на змісті тексту, 
заохочують студентів відслідковувати його розуміння. Відповідаючи на 
питання студенти використовують як  ті знання, які вони вже мають, так і ті, які 
вони отримали читаючи текст; 

- постановка запитань до тексту змушує  студентів усвідомлювати чи 
зможуть вони самі відповісти на питання. Також студенти вчаться задавати такі 
питання, які вимагають поєднання інформації з різних частин тексту;  

- аналіз тексту може відбуватися шляхом складання плану або 
підзаголовків для частин тексту; 

- узагальнення тексту вимагає від студентів, перш за все, визначити що 
являється головним в тому, що вони читають і передати це своїми словами, 
пов'язати головні думки тексту, допомагає опустити неважливу інформацію та 
запам’ятати головне.   

Узагальнення отриманих знань по темі, як правило, являється фінальним 
етапом роботи. Домашнім завданням може бути написання есе або підготовка 
доповіді з презентацією на основі вивченого матеріалу, що вимагає від 
студентів систематизації знань, пошуку інших джерел інформації та 
вдосконалення навичок письма та монологічного мовлення.  

Отже, читання є невід’ємною складовою навчання іноземної мови 
студентів інженерних спеціальностей, яка стимулює розвиток всіх інших видів 
мовленнєвої діяльності та готує до самостійного опанування професійно-
орієнтованої інформації. Тому застосування викладачем різних методів та 
підходів в навчальному процесі зроблять його цікавим і продуктивним та 
успішним і корисним для студентів.  
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DISCUSSION AS A TOOL FOR TEACHING IN DEMOCRATIC 
CLASSROOMS 

 
O. Y. Chugai 

National Technical University of Ukraine “KPI” 
 
Drastic changes in educational systems brought about shifting of approaches so 

that teaching is not delivering the content anymore. The need for critical thinking, 
problem solving and collaborating caused the search for innovative methods in 
education. Discussion goes back to ancient times, yet it is claimed to be among the 
most effective methods in democratic classrooms nowadays. 

The issue of using discussion for teaching and learning was investigated by T. 
Bender, S. Brookfield, N. Burbules, M. Charness, J. Dillon, J. Kipperman, S. Preskill, 
S.J. Rabow, W. Wilen, and others. Jurgen Habermas developed the ideas of 
communicative action and an ideal speech situation which are basic concepts of his 
discourse theory of democracy. Michel Foucault focused on the importance of 
disciplinary power, participatory approaches and discussion leaders. Herbert Marcuse 
developed the principles of democratic tolerance in discussion groups [2, p.5-6]. 

The purpose of this paper is to investigate discussion as a powerful tool for 
learning-centered and learner-centered approach, as well as explore effective 
strategies of conducting discussion. 

Practicing discussion is possible only in democratic classrooms. Linda Darling-
Hammond remarks that one of the contemporary challenges for teachers is to practice 
learning-centered approach, which results in powerful thinking and proficient 
performance of students, and learner-centered approach, which is first of all 
responsive to students’ experiences, interests, needs [1, p. 7-8]. That means that 
teachers should be clear both about the subject matter, its importance, and the 
learners, namely what they already know and what they need to know, how they 
learn, what their goals are. Moreover, in teaching practice both approaches should be 
connected [1, p.189-190]. According to W.M. Welty, discussion is one of the most 
difficult tools for teachers to master, but it is the first step away from the traditional 
teacher-centered classroom [5, p. 198]. 

It is necessary to distinguish between the notions of discussion, debate, 
conversation and dialogue. Discussion is communication between two or more people in 
order to exchange ideas or decide something, while debate is defined as a formal public 
discussion of a subject during which people express different opinions [4, p.421]. 
According to S. Brookfield, conversation is an exchange of thoughts and feelings aimed 
at cooperation, and dialogue is seen as the ability to understand another point of view. 
Discussion is also defined as disciplined and focused exploration of mutual concerns the 
results of which are unpredictable. The main aims of discussion are developing critical 
understanding, enhancing self-critique, fostering tolerance and helping people take 
informed actions [2, p.3]. 

There are lots of advantages for the learners whose discussion brings to the 
classroom: developing collaborative learning skills and intellectual agility, 
encouraging active listening, forming better connection with the topic, the ability to 
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communicate the ideas to others, to name only a few [2, p.29]. B.E. Larson points out 
two main views on discussion: one as a method of instruction which helps students to 
understand the material better and make connections between theory and real life, and 
another as subject matter, so that students should be taught the strategies of 
conducting discussion [3, p.674].  

Before starting practice the basic rules should be set. S. Brookfield proposes 
eliciting them from learners under the guidance of a teacher, for example, after 
evaluating video or audio recordings [2, p.10]. The idea is that if students develop the 
rules themselves, they are likely to follow them. At the same time only rules do not 
guarantee fruitful discussion. The participants may have difficulties with talking 
when they are shy or not familiar with the topic. Some participants may be too active 
taking the floor all the time. Once started, discussion may quickly come to an end; the 
participants may start talking off the topic or just exchanging their opinions [2, p.63].  

There are different strategies for overcoming these difficulties and creating 
positive atmosphere which promotes fruitful discussion. For example, “The Circle of 
Voices” is aimed at practicing speaking without interruption. Students, divided into 
small groups of five, sit in a circle. After choosing the topic for discussion they 
should have a couple of minutes to collect their thoughts. Only after that they can 
speak in turns and each student, even a shy one, should have an opportunity to 
express their opinion. For less structured discussion “Conversational Moves” which 
aims at involving all students and diversifying their contributions may be used. 
Before discussion starts each student gets a card with instruction or move which they 
should practice during the activity. For instance, it may be asking a question to 
encourage others, or making a comment that paraphrases what others have already 
said [2, p. 11]. This strategy also helps students to be active listeners so that they 
could respond to the comments of others. In “Conversational roles” each student has 
a role and should act accordingly: the role of Devil’s Advocate demands a student to 
listen carefully and express a contrary view, Umpire should note any offensive 
comments, and Appreciator encourages others to participate and positively comments 
on their contributions [2, p. 13]. This strategy promotes flexibility and helps 
participants to diversify their participation in discussion. 

However, the usage of effective strategies does not ensure mastering of discussion 
by teachers. W.M. Welty suggests observing classes of experts, inviting others to 
observe classes, discussing the ways of improving the practice with colleagues and 
getting feedback from students. It is also important for a teacher to be flexible, to be able 
to experiment in class and reflect on their experience. [5, p. 211-212]. 

In spite of the fact that discussion has been used since ancient times, nowadays 
it is vital for shifting from teacher-centered classroom towards learner-centered and 
learning-centered one. Developing basic rules, which should be elicited from 
learners, is necessary for discussion to be productive. Strategies like “The Circle of 
Voices”, “Conversational roles” and others help to create positive atmosphere 
fostering critical thinking and collaborating. 

Subsequent research work may include the investigation of discussion usage in 
different educational environments.  
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Основна мета мовної освіти є створення успішних комунікаторів, тобто 

студентів, які розуміють мовні закономірності та здатні використовувати їх у 
відповідності з конкретними ситуаціями і контекстом. Більшість вчених-
лінгвістів погодяться, що акцент на формах, наприклад, на заучуванні мовних 
моделей, є недостатнім. Вивчаючи іноземну мову, студенти висловлюють свої 
думки і почуття англійською мовою (тренуючи навички критичного мислення), 
тому вони мають враховувати лексико-граматичні та соціально-культурні 
аспекти.  

Останнім часом зросла кількість досліджень щодо використання 
критичного мислення для навчання іноземної мови студентів вищих 
навчальних закладів, як серед зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Було 
запропоновано багато різних визначень критичного мислення різними 
дослідниками, такими як Ліпмен, Норріс, Сігел. Як стверджують Елдер і Пол, 
критичне мислення позначає здатність людей взяти на себе контроль за їх 
власним мисленням та розробити відповідні критерії та стандарти для аналізу 
власного мислення. Майорана вважає, що критичне мислення спрямоване на 
досягнення розуміння, оцінку різних перспектив та вирішення проблем. Такі 
науковці, як Тарвін та Аль-Аріші підкреслюють важливість розвитку навичок 
мислення вищого порядку на заняттях з іноземної мови. Емпіричні дані, здобуті 
Чаплі, Куртісом та Девідсоном, підтверджують ефективність викладання 
навичок критичного мислення для вивчення іноземної мови. 
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Застосування критичного мислення на заняттях з англійської мови в 
технічному університеті має велике значення за декількох причин. По-перше, 
вивчаючи іноземну мову студенти можуть контролювати власне мислення, 
оцінювати способи навчання більш успішно. По-друге, критичне мислення 
розширює досвід навчання студентів, робить вивчення мови більш значущим 
для них. По-третє, критичне мислення має високий ступінь кореляції з 
досягненнями студентів. 

Критичне мислення було запропоновано недавно і має велике значення у 
навчанні іноземної мови. Отже, в даний час вдосконалення критичного 
мислення студентів вважається одним із завдань викладачів іноземних мов. 
Багато різних факторів можуть впливати на навички критичного мислення 
студентів. Матеріали та види діяльності, які використовують на заняттях – це 
два з цих факторів. 

Вдосконалення критичного мислення за допомогою матеріалів. 
Очевидно, що тип матеріалів, які використовуються на заняттях з іноземної 
мови має істотний вплив на спосіб навчання. Деякі матеріали не підходять для 
застосування на занятті, де вдосконалення критичного мислення є однією з 
основних цілей. З іншого боку, є матеріали, які вимагають від студентів вміння 
мислити критично, якщо вони хочуть розвивати навички критичного мислення. 
Наприклад, матеріали, які можна проаналізувати, синтезувати, обговорити, 
класифікувати різними способами, є придатні для вдосконалення критичного 
мислення у студентів, які вивчають мову. Аутентичність матеріалів є ключовим 
фактором у пристосуванні матеріалу до цілей заохочення використання 
критичного мислення на заняттях з іноземної мови. 

Вдосконалення критичного мислення за допомогою діяльності. 
Можливість поліпшення навичок критичного мислення серед студентів, які 
вивчають іноземну мову, залежить від того, який вид діяльності 
використовуються в контексті навчання іноземної мови. Таким чином, студенти 
мають право задавати питання викладачеві, а не демонструвати думки вищого 
порядку. Ми повинні використовувати діяльність, яка вимагає від студентів 
ставати більш активними та задавати запитання. Такий вид діяльності, як 
групова робота, проектна робота, навички презентації, які відображають 
загальну навчальну мету, можна вважати прийнятним для цієї мети. 

Види діяльності включають в себе: 
− виявлення і розуміння відносин між іноземною та рідною мовою 

(лексика, синтаксис і граматика);  
− порівняння чужої мови і несподіваних відповідей; 
− використання знань студентів із граматики для здогадки про сенс нових 

слів і конструкцій; 
− використання творчого відображення ідей, поглядів і думок за 

допомогою мови; 
− адаптація та використання мови для своїх власних цілей; 
− виявлення і використання мовних моделей; 
− управління власним використанням стратегій навчання мови. 
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Таким чином, необхідно розширити використання критичного мислення 
серед студентів на заняттях через його значущість у розвитку ефективного 
вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі. Так розвиток навичок 
критичного мислення вважається одним із завдань викладачів іноземної мови. 
Вони можуть виконувати це завдання за допомогою різних способів, а саме 
через вибір відповідних матеріалів та видів діяльності. 
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ CLIL  
 

М.В. Шевченко 
Національний технічний університет України “ КПІ” 

 
Навчання англійської мови студентів енергетичних спеціальностей на 

основі CLIL (Content and Language Integrated Learning) передбачає не просто 
викладання іноземної мови та її лексичних і граматичних особливостей, як це 
частіше за все робиться на заняттях, а використання іноземної мови (ІМ) для 
вивчення певного концепту чи технології, які є елементами фахової підготовки 
студентів, і в той же час, вивчення самої ІМ – технічної термінології, 
особливостей поєднання лексичних одиниць у словосполучення, речення, 
понадфразову єдність, граматичні конструкції та правила, за допомогою яких 
це відбувається. Тобто, вивчення другої мови стає інтегрованим у опрацювання 
фахового контенту студентів. 

Як зазначається у праці А. Херас і Д. Ласагабастера “The impact of CLIL 
on affective factors and vocabulary learning” [2, с. 71],  CLIL є підходом до 
навчання, в якому друга мова (L2) використовується для навчання й вивчення 
тем із подвійним фокусуванням – на мові та змісті. За цим підходом L2, 
наприклад, англійська мова, використовується й вивчається в аудиторії 
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безпосередньо в процесі комунікації, виконання вправ на обговорення, а не за 
допомогою окремих завдань на опрацювання самих мовних форм ІМ поза 
контекстом, в якому вони можуть використовуватися в “живій” мові, тобто 
реальних ситуаціях [3, с. 74]. CLIL вважається дієвою альтернативою 
традиційному навчанню англійської мови як іноземної (EFL), оскільки 
допомагає усунути недоліки і слабкі місця традиційного навчання іноземної 
мови.   

Поняття CLIL вперше з’явилося в середині 90-х років ХХ століття 
спочатку на основі канадських програм занурення, а потім і здобуло широке 
розповсюдження в Європі як головна освітня ініціатива [1; 2, с. 72]. З тих пір 
CLIL широко використовується по всьому світі. 

За роки застосування вищезазначеного навчального підходу було 
доведено низку його переваг над іншими. Серед найбільш значущих є [2, 
с. 72-75;  4]: 

- підвищення мотивації студентів до вивчення англійської мови, а 
особливо тих, які навчаються на технічних факультетах, оскільки CLIL 
пропонує вивчення іноземної мови, застосовуючи відому студентам тематику, і 
надає можливість використати їх фонові знання з галузі для полегшення 
розуміння теми, що вивчається; 

- зменшення стресу й переживання студентів на занятті через 
зосередження не тільки на лінгвістичних формах і їх коректному створенні та 
використанні, а й на комунікації з одногрупниками; 

- полегшення опанування іншомовної термінології, включаючи 
технічну, що стає можливим завдяки використанню іноземної мови в ситуаціях 
реального життя / професійної сфери, а отже практика говоріння англійською 
мовою набуває більшої значущості й ефективності; 

- вирівнювання ступеня зацікавленості у вивченні іноземної мови в 
цілому й бажання здобути прогресивні навички всіх видів іншомовної 
мовленнєвої діяльності – аудіювання, читання, говоріння та письма – у студентів 
як чоловічої, так і жіночої статі. Як показують дослідження [2, с. 76; 4], під час 
традиційного навчання ІМ більшу цікавість і кращі результати частіше за все 
показують студенти жіночої статі, проте з CLIL високі показники результатів 
оволодіння англійською мовою показує як жіноча, так і чоловіча стать, оскільки 
для останніх такий вид занять стає цікавішим і більш мотивуючим через 
вивчення не тільки самої мови, її особливостей і правил, а й фахового, 
технічного, предмету, в якому вони розбираються. А отже, маючи можливість 
застосувати свої фонові знання під час виконання комунікативних вправ 
англійською мовою на занятті, вмотивованість буде підтримуватися на високому 
рівні, адже студенти не хвилюватимуться під час дискусій і завжди матимуть про 
що говорити та розумітимуть, якщо й не дослівно, але в більшій мірі, те, про що 
говорять їх одногрупники, а це означає, що переживання стосовно використання 
іншомовної термінології зменшуватиметься пропорційно обізнаності з темою 
обговорення.  
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Як висновок можна зазначити, що багаторічні дослідження науковців 
показують, що завдяки навчанню студентів енергетичних спеціальностей за 
допомогою CLIL відбувається значне покращення іншомовних вмінь студентів, 
підвищується рівень вмотивованості, поліпшується їх ставлення до вивчення 
іноземної мови та полегшується робота на заняттях через відсутність 
переживань стосовно необхідності продукування висловлювань англійською 
мовою чи показування своїх знань граматичних чи лексичних структур, 
відірваних від будь-якого контексту, адже із CLIL вивчення мови відбувається 
на реальних ситуаціях і в контексті близькому для студентів, а саме їх 
спеціальності, полегшуючи розуміння змісту навчання, навчальну атмосферу, 
взаємовідносини між студентами та між викладачем і студентами. Таким 
чином, майбутнє і прогрес в галузі навчання англійської мови студентів 
енергетичних й інших технічних спеціальностей однозначно належить CLIL – 
навчанню іноземної мови, інтегрованої у фаховий контент. 
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THE IMPACT OF STUDENT’S TEMPERAMENT ON FOREIGN 
LANGUAGE LEARNING STYLE 
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Temperament is defined as those aspects of behavior and emotion which are 
physiological in nature and are relatively constant [2]. However, it is considered to be 
a non-academic aspect of pedagogical process. At the same time it is known to 
influence academic results. The significance of studying and applying knowledge 
concerning the correlation between student’s temperament and foreign language 
learning style still remains rather controversial issue. 

We have taken as basis western approach to studying this issue. According to 
modern western scholars such as K. Valencic, J. McCroskey and V. Richmond there 
are three genetically based temperament dimensions: extraversion, neuroticism and 
psychoticism [2, p. 199]. 

P. Myers and I. Briggs Myers claim the factors distinguishing personality have 
impact on the learning styles of students [1, p. 118]. J. Reid giving a brief statement 
of the main points of the definitions of the learning styles considers them to be such 
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features of individuals which are inwardly based. They function as differences in the 
assimilation or understanding of new information [5]. Myers-Briggs studies concern 
four dichotomous temperament styles: sensing and perception, thinking and feeling, 
extraversion and introversion, judging and perceiving [1, p. 121]. 

J. Burry-Stock and R. Oxford considered such extremely important styles for 
students learning foreign language as thinking vs. feeling, field-dependent vs. field-
independent, extraverted vs. introverted, impulsive vs. reflective, global vs. analytic, 
closure-oriented vs. open, visual, auditory and hands-on styles, intuitive-random vs. 
concrete-sequential [4]. These researchers mention that the preference of each style 
means essential advantages for learning foreign language [4].  

Identification and application of the style preferences is significantly important 
for both students and teachers. According to J. Burry-Stock and R. Oxford the styles 
identification can impact on the way teacher should manage a classroom and group 
students in particular [4]. Extraverted students are considered to work efficiently in 
group and prefer activities that include communication with their group mates 
(interactive role-plays, project work) [4]. To the contrary, introverted students are 
incited only by their own feelings and ideas. They like to perform tasks alone or in 
pairs with acquaintances and do not prefer protracted work in groups [4].  

The aim of education is to understand and respect students’ individual 
differences, both social and temperamental. With the aim of meeting the preferences 
of the learning style of students, teachers should conduct a lesson with different 
learning tasks which can stimulate different students’ learning style preference [4].  

Moreover, J. Burry-Stock and R. Oxford assume that due to the dissemination 
of the communicative approach introverted style is supposed to be inappropriate for 
learning a foreign language by students [4]. Thus, teachers’ task is to help students 
develop an extraverted style of learning [4]. In such a case, teachers should organize 
language learning activities which imply group work (discussions, project work, 
games, role-plays). 

In conclusion we can say that such non-academic aspect as temperament has 
significant impact on foreign language learning styles of students. These factors 
should be taken into account by a teacher. Such awareness and appropriate choice of 
language activities must increase students’ productivity and efficiency of foreign 
language activities.  
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