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смис"цовому вiдношеннi). Однак викJIадач, як правило, Робить акцент на завданнях, виходячи з
парадигматичного пiдходу - вiдповiдi на запитаннJI, пошук знайомих конструкцiй-компонентiв у
TekcTi, а до синтагматичних елементiв звертаеться вже на складнiших етапах вивчення наукового
стилю. У цей час мислення студента вже певним чином кперебудовуеться)) i повернутися до
усвiдомлеНня в,DкJIивОстi значенНя кожногО окремогО структурного елемента тексту студентовi
скJIадно. Можlrиво, цим пояснюсться той факт, що на пiзнiших етапах роботи з текстами
наукOвого стилю студенти, iнryi"тивно вловивши загальний смисл слова, не надають особливого
значення вiдмiнковим закiнченням, хоча вже i знають вiдмiнки, що зумовлюс величезну кiлькiсть
орфографiчних, а часто i логiчних помилок"

отже, у навчаннi студентiв науковому стилю мовлення, по-перше, найефективнiше i
найдоцiльнiше посднувати метод синтагматичного (струкryрного) i rtарадигматичного
(компонентного) аналiзу тексту, оскiльки обидва цi методи передбачають активiзацiю своерiдних
ктипiв>> мислення студентiв-iноземцiв, якi кожен по-свосму полегшують шлях засвоення мови як
iноземноТ" По-друге, на нашУ ДУIИку, завданшI до тексту, якi rрунryються на синтагматичному
пiдходi до текстуaльного аналiзу, схильнi розвивати наукове iншомовне мовлення, а завдання, в
ocHoBi побудови яких лежить парадигп4атичний пiлхiд, ефективнiпrе розвивають наукOве
мисленнrI студентiв-iноземцiв, Ми вважаемо, що завдання до тексту слiд добирати з урахуванняI\,{
спеuифiки обох цих пiдходiв, оскiльки iгнорування одног0 з них може зумовити небажанi для
вивченнЯ мови явиЩа. ХоЧ це в деякiй Mipi й ускладнюе завданнJI викJIадачевi, але все ж, на нашу
думку, забезпечус досить високу ефективнiсть засвоен}ш студентами iншомовного тексту
наукового стилю.
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Лариса IЩЕНКО
крЕАтивниЙ шдхIд до виклАдАння IнозЕмноi мови

СmаmьЯ соdерuсum uнфорл,tацuЮ о попьllпкаХ Hatimu более эффекmuвные Memodbt обученuя
Llносlпранныл1 языкал4, uспользуя креаmuвные Budbt dеяmельносmu на заняlпuях по uноспхранноJиу языку.

The article deals with the raisiпg methods o/the studeпt's mоtiуаtiоп iп foreigп lапguаgе studyiпg, which
coпsisls of v,ishes to study, to Ье successful iп his ar her developiпg, to Ье sure iп future саrееr risiпg" There is
sоmе iпfоrmаtiоп of usiпg of creative teachiпg actiyities iпfоrеigп lапguаgе studyiпg.

мiркуючи про фактори, якi стимулюють мотивацiю студентiв до вивчення iноземноi мови,
необхiдно пам'ятати, що найважливiшим аргументом У цьому с результативнiсть наших дiй. Нiщо
так не спонукае бажання до дiт у людини як хороший результат, успiх вiд затрачених сил на
здобутгя знанЬ у тiй чи iншiй галузi. Так вiдомо, що добре вiдпрацьований матерiал е зрозумiлим,
а томУ визнаетьсЯ студентами легким i спонукас ix рухатись да.пi. Формувайня мотивацii
студентiВ до вивчення iноземноi мови дуже вzDкливий фактор i залежить вiд цiленаправлених дiй
ycix тих, хто забезПечуе навчальний процес. Питання про вплив мотивацii на успiшнiсть
дiяльностi, а в даноМу випадкУ мовленневОi с одниМ iз основних. Загальновiдомо, що вiд
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виразностi мотивiв дiй залежить ix ефективнiсть. Щоб встановити фактори стимулювання
мотивацiТ студентiв до вивчення iноземних мов, необхiдно оцiнити деякi стiйкi тенденцii
особистостi, що вивчас мову, а саме: загальну та творчу активнiсть, piBeHb комунiкативностi,
piBeHb прагнення успiху та уникнення невдачi. Проаналiзуемо заг€lJIьну та творчу активнiсть
групи, що вивчас iноземну мову. Щоб досягнути ефективноi iншомовноi мовленневоI дiяльностi,
необхiдно пiдвищити загальну та творчу активнiсть, а це, у свою чергу, приведе до прояви
груповоi мотивацii. Дуже вalIоIивими факторами € висока активнiсть групи; висока i]
згуртованiсть; HopMaJIbHi особистi стосунки; вiдсутнiсть конфлiкту в групi; визнання авторитету
викJIадача та наявнiсть довiрливих cTocyHKiB групи та викJIадача.

Якщо розглядати piBeHb комунiкативностi в групi по вiдношенню до мотивацii, то ця
тенденцiя особистостi залежить вiд таких факторiв, як бажанrrя працювати в групi; позитивне
ставлення викладача до студентiв; позитивне ставлення студентiв до викJIадача; наявнiсть
сприJIтливого психологiчного клiмату в групi; вiдсутнiсть cTpeciB у групi; наявнiсть моральних
норм поведiнки в групi тощо. Група е тим мовним середовищем, в якому найчастiше i
вiдбуваеться мовна практика. Мотивацiя досягнень на думку Г.Морея, полягае в потребi здолати
перепони i досягнути високих показникiв у тому чи iншому видi дiяльностi, а в нашому випадку -
вивчення iноземноТ мови [2, c.17l]. PiBeHb прагнення успiху та уникнення невдачi при вивченнi
iноземноТ мови серед членiв академiчноi групи, зrLпежить вiд багатьох чинникiв, а саме: наявнiсть

умов для розкриття творчого потенцiалу групи; бажання працювати в групi; високий piBeHb

контролю за дiями кожного студента; участь студентiв в оцiнюваннi iнших; умiння проявляти
самостiйнiсть у прийняттi рiшень при розв'язаннi проблем, створених мовною ситуацiею;
наявнiсть активноi життевоi позицiТ; високий piBeHb узгодженостi дiй студентiв. Мотивованi
студенти, незzLпежно вiд виду мотивацii, докJIадають бiльше зусиль у досягненнi мети. У нашому
випадку це вивченIuI мови. О,Пилипiв констатус, що в немовних навч€Lпьних закJIадах проблема
мотивацii вивчення iноземноТ мови значною мiрою позначасться на результатах навчання
студентiв. У цих випадках ми ма€мо справу з iнструп,rентrtльною мотивацiею [3, с.76], Але якою б

мотивацiя не була, незаперечним с той факт, що найслабша мотивацiя краще за ii повну
вiдсутнiсть.

Серед факторiв забезпечення комунiкативноТ мотивацii можна видiлити наступнi: по-перше
* це позитивний доброзичливий клiмат пiд чао занlIть, довiрливий взаемозв'язок мiж викJIадачем

та студентами, а також серед студентiв мiж собою; по-dруzе - це iндивiдуалiзацiя особистостi,
тобто популярнiсть студента серед товаришiв та взаемнi симпатiТ при виборi мовних партнерiв,
вибiр лiдера в мовних групах; i mреmiм ваilсллtвu,м факmором забезпечення комунiкативноТ
мотивацii е вибiр виду дiяльностi. I найголовнiшим е те, що Bci види дiяльностi повиннi мати
творчий характер.

Зупинимося на креативному пiдходi до вибору видiв дiяльностi. Пiд час оволодiнНЯ

iноземною мовою вибiр вилу дiяльностi впливас на ефективнiсть мовноТ дiяльностi. Розглянемо

деякi з пiдходiв до вибору дiяльностi пiд час занять з iноземноТ мови. Слiд ретельно та

диференцiйовано пiдбирати завдання для кожного студента, враховуючи його здiбностi. КОжНе

попереднс завдання повинно за ступенем складностi рiзнитися так, щоб рухатися вiд прОСтОгО ДО

скJIадного, i мiж завданIu{ми повинен бути взаемо зв'язок. Ще приводить до того, що у СТУДеНТа

пiсля виконання завдання буле виникати бажання перейти швидше до iншого.
Граматичний матерiал до кожноТ теми слiд викJIадати через вправи, що базуються На

лексичному матерiалi теми, що вивчаеться. Виконавши цикJI вправ, кiлькiсть яких може сяГаТИ

15-20, ми досягаемо хорошого результату засtsоення лексичних одиниць та структур. Такий пiДбiР

вправ забезпечить студентiв знаннями, а знання завжди надають впевненостi та забезпечУЮТЬ

мотивацirо студентiв до вивчення мови.

!уже результативниI\{ може бути звичайний словниковий диктант, HaBiTb у ситУаЦiТ, кОЛИ

бiльшiiсть студентiв неготовi або погано пiдготовленi, якщо до цього пiдiйти творчо" Так, його

можна розпочати з опитування добре пiдготовленого студента, використовуючи для роботи
аудиторну дошку. Вся група н€lзивае слова рiдною мовою, при цьому користуючись конспектом, а

студент пише ix iноземною на дошцi. Слiд встановити певнi правила такого диктанту: Bci

працюютЬ з конспекТами i стеЖать за дошкою; слова необхiдно називати у певному порядку вiд

тих, що легко запам'ятовуються до тих, що з якихось причин важко запам'ятовуються; потiм
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попрацювати зi словами, якi BrDKKo запам'яталися, видiливши ix в окрему групу; запропонувати
сильному студентовi, ще раз перевiрити себе на знання слiв, що скJIzLпи проблему; з кожним разом
таких слiв буле менше; опитування проводити, починаючи iз сильних сryдентiв i рухатись до
слабших.

На диктант вiдводиться вiд 3-х до 5-ти хвилин. Наведенi правила можуть змiнюватися або

доповнюватися. Мета диктанту * здобути знанн;I, але й показати студентам, що вивчити слова

можна легко i процес засвоення надто простий.

Щухtе цiкавий, з нашоТ точки зору, вид дiяльностi полягас у наступному: необхiдно дати
моясливiсть студентам навчати чогось викJIадача i дати зрозумiти, що цей момент е дуже
вa>кливим для вас. Так, наприкJIад, ви вивчасте нову лексику за ix спецiальнiстю, дайте iм
моlкливiсть пiдiбрати найбiльш вда"пий перекJ]ад лексичних 0диниць та дати тлумачення цих
лексичних одиниць з точки зору професiйного напрямку, будьте вдячнi iM за це. Пiдкреслiть, що
без ix допомоги ви б не впоралися. Студент повинен вiдчути свою значимiсть i свос пдiсце в групi
пiд час навч€lJIьного процесу, i як наслiдок-з'явиться посилений iHTepec до вивчення мови.

[ля навчального процесу практику iнiцiативного iншомовного говорiння за професiйнипл

напрямком, можна забезпечити через TaKi види дiяльностi як дискусiя та дебати. ,Щискусiя та

дебати нiшежать до методiв, що пiдвищують piBeHb мотивацiТ студентiв вивчати iноземну мову,
тому що цi види дiяльностi забезпечують належний piBeHb комунiкативноi компетенцii,
пробуджують зацiкавленiсть до iнiцiативного говорiння та бажання досконzlJIо володiти
iноземною мовою. ,Щискусiя спрямована на удосконzшення навичок говорiння, Серед iнших видiв

дiяльностi дискусiя випробувана як один iз результативних видiв, що спонукас мотивацiю
студентiв i наближае до максим€tльного часу активного говорiння iноземною мовою, що с дуже
важJIивим для тих, хто iJ вивчас. Говорiння це один з аспектiв перекJIаду, якого не можна

досягнути поза аудиторною дiяльнiстю, - вважас С. Лук'яненко [1, с.90]. Питання - це основний
iHcTpyMeHT дискусii. ,Щля того щоб дискусiя була ефективною, слiд попiклуватися про вдале

питання, яке може бути дискутованим, вiдповiдно пiдготовлену аулиторiю та BipHo вибраний час.

А це означас, що дискусiйне питання може виноситись на обговорення студентам, якi мають
пристойний запас знань у ланiй галузi, мають рiзнi точки зору перед студентами, якi, по

можливостi, знайомi з думками iнших досить вiдомих особистостей вiдносно дискусiйного
питання. Щодо часу дискусiТ, то маеться на увазi час, коли аудиторiя готова до спiлкування, а

саме: с зацiкавленiсть питанням, обiзнанiсть студентiв i вiдсутнiсть серед аулиторiТ студентiв, що
булуть соромитись висловлювжисщ а це потребуе спецiа-гtьноi попередньоi пiдготовки [1, с.108],
Ми вважасмо за потрiбне уточнити, що говорiння можJIиво досягнути за допомогою видiв
дiяльностi, якi передбачають участь двох i бiльше осiб та предмет для обговорення. З нашоi точки
зору перевага таких видiв дiяльностi, як дискусiя та дебати полягае у тому, що Bci студенти
задiянi в процесi iншомовного iнiцiативного rоворiння. Вони забезпечують говорiння i
сором'язливих i студентiв, що зазвичай не е активними. Iнший вах<ливий момент, притаманний
лискусii - це оцiнюванIuI. Воно е дуже результативним у цьому видi дiяльностi, тому що
одночасно можна оцiнити Bcix студентiв, а це е дуже важливим.

Щоло дебатiв, то вони вчать студентiв критично думати про cBiT навкол0 нас i одночасно
практикувати в спiлкуваннi iноземною мовою. IcHyc ряд причин, з яких слiд використовувати
дебати для пiдвищення мотивацiТ студентiв. Найбiльш важJIива iз них * це розвиток мовних
навичок, що можуть допомогти студентам у повсякденнiй та професiйнiй сферi життя: навичок
слухати, думати, сперечатися, вiдстоювати свою точку зору, переконувати, робити висновки, тому
що дебати об'еднують все це разом. .Щебати вчать студентiв думати, адже саме дебати
забезпечують погляд на проблему пiд багатьма кутами, забезпечують iонування припущенням,

фактам, логiчним аргументам тощо. Все це породжус вiдмiнну вiд його чи ii позицiю, примушуе
студентiв взяти участь у дебатах, щоб пiзнати iстину. пЩебати передбачають подiл групи на двi
команди. Кожна команда представляе свою точку зору, висвiтлюючи вiд трьох до п'яти
невеличких аргументiв з поясненням до них. Кожен повинен говорити. Пiсля уважного
прослуховування виступiв опонентiв команда повинна висловити хибнiсть запропонованих
аргументiв i захистити cBoi власнi. Вiдхилення та захист аргументiв потребують спецiальноТ
пiдготовчоi роботи. Перемагае команда, яка е бiльш логiчною, переконливiшою, наполегливiшою.
Оцiнювання в дебатах можна доручити, oKpiM викладача, двом-трьом студентам, KoTpi повиннi
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бути дуже об'ективними, знаючими i справедливими.
ПiД ЧаС ВИвчення iноземних мов також слiд робити акцент на творчому письмi. Щля того

щоб студеНти моглИ писатИ творчо, необхiднО сконцентрУвати iхню увагу на iдеi, а не на формi
письма. I пiдходити до процесу письма необхiдно творчо, вже на початкових рiвнях вивчення мов.
ТВОРЧе ПИСьмо викJIикае зацiкавленiсть студентiв до рiзноманiтних видiв письма, допомага€
СТУДеНТаМ мiркувати та побороти страх перед помилками. Воно також спонука€ до
СаМОВИРalкення, розвитку творчостi, покращуе комунiкацiйнi навички i знижуе залежнiсть вiд
постiйного контролю.

Завдання повиннi бути спрямованi на те, щоб студенти писzши швидко i творчо, а правопис,
ГРаМаТИКа i пунктуацiя засвоювалися автоматично пiд час роботи. Як показу€ практика, е
НеОбХiДНiСть видiляти половину пари для письма. Якщо студенти уже мають страх перед
ПОМИЛКаМИ На письмi, необхiдно допомогги iM розкрiпоститися, дати можJIивiсть забути про
ПРаВОПИС, граN{атику, пунктуацiю на деякий час, i дати волю думцi, що мае вiльно лягти на паперi.

З ОДним iз напрямкiв творчого письма нас знайомив Щжо Елен CiMcoH у своТй cTaTTi "Derby
Writting in Classes". У цiй cTaTTi йде мова про один iз видiв творчого письма, який дае можливiсть
ПРИ Регулярному використаннi отримати хороший результат, а саме: спостерiгати прогрес у
РОЗВИтку письмових здiбностей. Цей вид дiяльностi називають швидке письмо, такого роду
вправи передбачають написаннrI якомога бiльше слiв, словосполучень або речень, якi об'сднанi
певним змiстом за певний промiжок часу. Перед виконанням вправ необхiдно дати певну
iнструкцiю-пораду, описуючи крок за кроком у цьому видi дiяльностi, передбачаючи Bci
труднощi, що можуть виникнути. Автор у cTalTi наводить деякi з них: 1) пiд час виконання вправи
не слiд зупинятись; 2) якщо не знаете, що писати, то пишiть "I dопt kполч what to write ",, З) якщо
не пам'ятаете слова iноземною, то пишiть його рiдною мовою, а далi продовжуйте як ранiше;
4) не витирати, не креслити, не повторювати двiчi тощо. У цьому видi письма ва)кJIиво нацiлити
студента на активiзацiю творчоi думки. Студентам подобаеться швидке письмо, i воно допомагас
iм побороти страх. Таке письмо передбачае як iндивiдуальний пiдхiд, так i роботу з групами.
Автор згадуваноi cTaTTi використовувала цi вправи в гуманiтарних кJIасах. Застосування ik у
технiчних ВНЗ надiляс процес вивчення мови особливим колоритом. Адже ix (вправи) можна
використовувати цiлеспрямовано, тобто вживати якомога бiльше лексичних одиниць чи структур
за тiею чи iншою темою.

Ще один напрямок письма заслуговуе уваги. Звернемося до використання письма при
вивченнi TeKcTiB, особливо технiчних. Ще допомагас досить якiсно i невимушено опанувати
лексикою тексту чи теми. Вправи, що використовуються в даному напрямку, повиннi бути
пiдiбранi таким чином, щоб спостерiгалась тенденцiя вивчення вiд простого до складного.
Спершу доцiльно подати активний словник, що допоможе ознайомитися з новими словами та
запам'ятати ik. Словник повинен вiдповiдати рiвню знань студентiв, та ix потребам, На першому
етапi вправи повиннi бути пов'язанi зi словами: пiдбiр однокорiнних слiв, синонiмiв та aHToHiMiB,

роздiл ik за ознаками, якi характеризують рiзнi частини мови, а саме ступенi порiвняння
прикметникiв, множина-однина iменникiв, рiзнi форми дiеслова тощо,

На насryпному етапi вправи стосуються словосполучень. TaKi вправи спрямованi на
повторення лексичних одиниць та збагачення ix колориту iншими, уже вiдомими i добре
засвоеними, та на розвиток навичок створеншI словосполучень, що е передумовою побудови

речення. Такими е вправи типу: пiдбiр означення, вживання додатку в родовому вiдмiнку з

прийменником та перетворення цього додатку на лiве означення, вживаннrI дiеслiв з

прийменниками зi змiною означення та iH.

Засвоiвши слова та словосполучення, переходимо до вправ на побудову речень. Вони
спрямованi на розвиток навичок булувати речення рiзних типiв: простi та ск_паднi, питальнi,
заперечнi, розповiднi та спонукzшьнi. Вправи на запам'ятання змiсту тексту, вмiння моделювати
MoBHi структури, вправи на оволодiння граматикою.

Логiчною буд" подzrльша робота з текстом. ,Щоречними булуть вправи на вмiння
об'еднувати oKpeMi речення в единий текст за змiстом, на перевiрку засвоення iнформацii, яка
подана у TeKcTi, а також вмiння робити висновки. Кожний етап с секцiею вправ, пiсля KolKHoi

секцii передбачаеться текст, який можна виконати також на комп'ютерi. Як пiдсумок до вивчення
тексту чи теми передбачасться Final Test.
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Такий пiдхiд до вивчення усноi теми чи тексту да€ можJIивiсть легко опанувати новою
лексикою, засвоiiи новий матерiал на базi лексичного. Пiсля виконання TaKoi кiлькостi вправ, якi
охоплюють майже Bci лексичнi одиницi теми, правопис слiв засвоюеться сам по собi без зайвих
ЗУсилЬ, тобто спецiального запам'ятовування, що не завжди е бажаним заняттям, ЗвичаЙно, це не
означас, що тiльки письмо е вЕDкJIивим фактором у вивченнi мови, а лише одним iз них.
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ОСОБИСТIСНА СКЛАДОВА У ПЕРЕКЛАДАЦЬКIЙ
ТЕХНIЧНОГО ВУЗУ

IHHa КОВАЛИНСЬКА
ДШЛЬНОСТI СТУДЕНТIВ

В спtаmье udеm речь о влLlянult ллlчносmньlх харакmерuсmuк на качесmво u соdерэtсанuе учебньtх
Перевоdов, GыполнЯе,\4ьlх сmуdенmал,lu tпехнллческоео вуза. Двmор аналuзuруеm сущесmвуюлцuе Budbt
пеРевоdов, сuсmел4аmuзuруеlп uх u указываеп1, чlпо влuяmельных лччносtпных харакlперuспluк значumельно
больulе, челl базовьtх, чпlо tlpuBodum к оtплlлчllям в соdерэtсанuu перевоdов, а mакже пьlmаеп.lся
ПРОаНаЛu?uРоВаtl'llэ хqракmерньlе оuluбкu, dопуulенньtе сmуdенпламu l1рu выполненuu перевоdов, u
обнаруслсutпь пуmu uх преоdоленuя.

Iп the article speech goes about iпfluепсе of persoпaliql descriptioпs оп quality апd mаiпtепапсе of
еduсаtiопаl traпslatiolls, executable the studепts of techпical iпstitute of higher. Дп author апаlуsеs the existeпt
фРеs of trапslаtiопs, systeпlatizes them апd specifies that coпsiderably апуmоrе iпJluепtiаl persoпality descriptioпs
are, 'vyhat base, that results iп dffireпces iп mаiпtепапсе of trапslаliопs, апd also tries to апаlуsе characteristic
errors, assumed studепts at imрlеплепtаtiоп of trапslаtiопs, апd tofiпd оut the ways of their оvеrсоlпiпg.

Згiдно Загальносвропейських рекомендацiй з мовноi освiти повне оволодiння iноземною
мОвою вiдбуваеться тодi, коли мовець не тiльки вiльно спiлкусться цiею мовою, а й мислить нею.
Як вiдзначас I.B. Коваль, це не означае лише послiдовного замiщення елементiв рiдноТ мови на
еЛеМеНТИ iноземноТ, мислення i спiлкування iноземною мовою знаменус скJIадну перебулову
формування думки i структури дiяльностi спiлкування, якi складалися рiдною мовою, i набуття
ЗДаТНОСТi ДО "Перемикання" мисленнrI з однiсi мови на iншу. Так зване мислення iноземною
МОВОЮ, досягнення якого вв€Dкаеться iдеалом навчання iноземнiй MoBi, с Hi що iнше як
беЗПОСеРеднс вкJIючення внутрiшнього мовлення в механiзм породження iноземного мовлення
|l2, С. 49]. З цьОго виIIливае, що справжнiм критерiем рiвня володiння iноземною мовою €

РеДУкцiя (в iдеалi - до повного зникнення) участi рiдноi внутрiшньоi мови у породlкеннi
висловлювання: найвищим е piBeHb вже неусвiдомлюваного щодо форми виразу (тобто вже
автоматизованого) спонтанного "слововиявлення", мовлення.

РiЗНi мови по-рiзному осмислюють навколишнiй cBiT, кожен народ по * своему бачить
ПОЗаМОВНУ реальнiсть i вибудовуе свою картину cBiTy, що змiнюсться вiд поколiння до поколiння,
ОДНаК З ВаЖJIИВИм единим свiтовiдчутгям, свiтосприЙняттям, свiторозумiнням. Проблема
взасмозв'язкУ мовноТ системи, мовленневиХ моделей, вибору слова чи словоспоJIучення,
КОМУНiКаТИвноi дiяльностi людини з етнiчною психологiею i культурою е актуzrльною взагалi, i в
ykpaiHi зокрема, IcHyc думкп, Що скiльки мов ти знаеш, стiльки разiв ти людина, але тiльки за
умови того, що ти знасш свою рiдну культуру, свою мову,
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