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Анна Агейчева
м.Полтава

Adapting teaching for different learners

Some people believe that good teaching comes from instinct; however, research in educational psychology shows that certain skills, knowledge and attitudes make individuals effective teachers. There is no one best way to teach. Good teaching cannot be reduced to a recipe. Good teaching depends on two factors: the objectives of the lesson and the characteristics of the students. Different lessons have objectives that demand different teaching strategies.
Rosen shine and Stevens(1986) studied teaching strategies and found that effective teachers:
	Begin each new lesson with a review

State the goal of the lesson
Present new material in small steps
Give clear instructions and explanations
Give students much time to practice
Ask numerous questions
Guide initial practice
Provide  feedback and corrections
Provide explicit instructions for seatwork
Hold weekly and monthly reviews
The most difficult and important job for a teacher is to adapt teaching strategies that take into account student differences, such as aptitude, variations in cultural perceptions and language, or individual preferences for learning. Given students varying levels of aptitude and achievement their cultural diversity, and their varying socioeconomic backgrounds this challenge can be daunting.
Students differ markedly in their aptitude or ability to learn various tasks teachers need to address the importance of aptitude in relationship to educational goals. These goals can be either collective or individuals. Collective goals are those that educational institutions regard as important for everyone. Individual goals are those that individuals evolve for themselves.
Teachers must determine how differences in aptitude influence what is taught. They have two choices regardless of whether the educational goal is common or individual: help students develop the aptitude or help them circumvent or compensate for their lack of aptitude.
Educational systems are dedicated to developing aptitude for problem solving, literacy and learning to learn strategies; these are the goals of a modern, technological and literate society.


Лідія Андрусь
м. Київ

Навчально-виховна спрямованість інтеррогативів педагогічного жанру

1. Способи, якими люди змагаються, до такої міри різноманітні, як і речі, за які вони борються, і види діяльності, в яких вони беруть участь. Ці змагання можуть приймати такі форми, як парі, судові дебати, розгадування загадок. У всіх цих видах змагання залишається за своєю сутністю грою і саме в цій якості гри лежить висхідна межа для розуміння функції змагання в культурі.
2. В основі змагання стоїть гра, тобто домовленість про те, що в межах місця і часу, за конкретними правилами, в конкретній формі відбудеться певне дійство, що знімить напругу, і саме це дійство знаходиться поза межами реальної течії життя. Для первинної людини щось могти або щось знати означало владу і чарівну силу. Адже для неї окремі відомості були містичною таємницею, бо кожне окреме знання знаходилося в прямому зв’язку з усім світоустроєм. Таким чином, розгадування загадок відносилося до сакральних, а слово, що промовляється, впливало на весь світоустрій.
3. Історія існування загадок бере свій початок ще з ведичної традиції, коли загадування загадок відбувалося у ході великих свят разом із жертвоприношенням. Питання того часу частково стосувалися виникнення космосу, частково розгадка співвідносилася з тими чи іншими особливостями ритуалу жертвоприношення, або пов’язані з іменем богів тих часів. У цих формах загадок зароджувалося безпосереднє міркування стосовно основи існуючого: “Ні буття не було тоді, ні небуття. Ні повітряного простору, ні неба. Що рухалося? Де? Під чиїм захистом?”
4. Загадка, або постановка питань, являла собою вагомий елемент соціального спілкування людства. З часом загадки почали змінювати форму з містичних роздумів на логічні питання: “Що більше – земля чи море?” “Що було раніше – день чи ніч?” Пізніше загадка починає приймати форму бесіди у вигляді питань і відповідей релігійного чи філософського змісту, коли у такій формі давалися релігійні вчення. Це вважається початком філософської науки. Таким чином, можна спостерігати перехід від священного змагання в загадуванні питань космологічного типу до логічних питань, питань богословсько-філософського дискутування, куди можна віднести ритуальні, катахезисні питання про людину, добро і зло. Треба відмітити також, що богословсько-філософський диспут підвів до питання наукового характеру. Отже, можна визначити, що в основі загадки покладено довічна боротьба, яка є основою світового процесу, а саме боротьба протилежностей мислення про все як про подвійність протилежностей і баченні у всьому основу для змагання, гри за право. 
5. Беручи до уваги витоки загадки, доречним буде охарактеризувати їх за типом питання і видом компетенції, до якої ставиться питання, через наявність референта. Отже, загадки можуть бути космологічного типу, тобто стосуватися всесвіту і всього, що існує в ньому. Наприклад: “Quatre frиres nйs ensemble l’un court sans jamais se fatiguer, l’autre mange mais n’est jamais rassasiй, le troisiиme boit mais a toujours soif, le quatriиme chante jour et nuit. Qui sont-ils ?” “Les quatre йlйments : l’eau, le feu, la terre, le vent.” - питання стосується енциклопедичної компетенції мовця, його обізнаності про всесвіт, космос. Відбувається ідентифікація референту.
- “J’ai ma tante qui demeure de l’autre cфtй de l’eau. Elle m’envoie un manteau. Qui couvre tout exceptй l’eau ?” “La neige.” – тип питання і компетенція залишаються ті ж самі, проте змінюється розповідач: у першому випадку це було просто метафорична констатація з запитом, у другому випадку розповідь ведеться від першої особи, яка являє нам метафоричний образ води чи річки.
- “Chez toi, chez moi, chez eux partout. Quand on me tourne la tкte je pleure.” “Le robinet.” – наступна загадка також являє собою космологічне питання, хоча тематика більш побутова, яка стосується ситуативної компетенції комунікатора. Відбувається процес аспектуалізації (за когнітивним значенням), а саме визначається умовність даної дії. Крім того, дана загадка являє собою імпліцитну за формою питальність.
Наступним типом виступають загадки логічні з різним видом нюансів: “Dиs que le soleil pointe а l’horizon, les hommes sortent de leur maison et vont de-ci de-lа, qui а droite, qui а gauche. Pourquoi ?” “Parce que si tous allaient du mкme cфtй la terre perdrait son йquilibre.” - питання стосується парадоксального мислення, тобто компетенцій мовця, знання яких набуваються у ході накопичення життєвого досвіду. Маркером логічного питання виступає питальний прислівник “pourquoi?”, який веде до роздумів і відповідь на який вже не припускає простої ідентифікації референту. Також, йде процес аспектуалізації у значенні виявлення причини. 
- “Quand l’homme a-t-il autant d’yeux que de jours dans l’annйe ?” “Le 2 janvier.” – питання до ситуативної компетенції.
- “Sort d’une bouche pour entrer dans une autre.” “Le pain qui sort du four.” – метафоричне питання до ситуативної компетенції з імпліцитною формою інтеррогативності.
Серед так званих “неправильних загадок” (fausses devinettes) виділяють загадки, які ставляться до мовної компетенції мовця, проте які вимагають крім цього логічного мислення і можуть відноситися до мовно-логічного типу. Наприклад: 1). “Comment йcrire Herbe sиche avec quatre lettres?” “Foin.” 2). “Quelle est la diffйrence entre la Tour Eiffel, ma chemise et ma famille?” “La Tour Еiffel est colossale, ma chemise est sale au col et ma famille. Elle va trиs bien merci.” – ці три загадки характеризуються грою слів, каламбуром.
Отже, загадки є складовою педагогічного жанру, мають на меті розвиток уміння мислити, розв’язувати логічні питання, характеризуються комунікативними ролями “експерт, знавець” –“неексперт”. Крім того, можна зазначити, що маючи за основу ігровий зміст, зміст змагання, загадка відіграє велику роль як важлива частина ігрової діяльності людини в широкому культурологічному і історичному контекстах.

Тетяна Болотна
м. Київ

Види помилок та способи їх виправлення

Важливе питання, яке стоїть перед кожним викладачем іноземної мови, – коли і як виправляти помилки студентів. Звичайно, існує численна кількість способів виправлення помилок, які викладачі можуть застосовувати на будь-якому етапі заняття. Основні види помилок, які потрібно виправляти: 1) граматичні помилки (помилки у вживанні часових форм дієслів, прийменників, і т.д.); 2) помилки у вживанні лексики (порядок слів (колокація), вживання ідіом, і т.д.); 3) фонетичні помилки (помилки в основних правилах вимови, помилки при наголошені слів у реченні, помилки у ритмі); 4) письмові помилки (граматичні, правопису та підбору слів під час написання письмової роботи). 
Головна проблема, яка турбує викладачів іноземної мови, чи виправляти помилки студентів під час усного мовлення (монологічного чи діалогічного). Існує дві основні  точки зору щодо виправлення помилок, які студенти допускають під час навчальних дискусій в усному мовленні: 1) виправляти постійно; 2) дозволяти студентам робити помилки. Іноді викладачі застосовують різні підходи та дозволяють студентам, у яких низький рівень знань (та студентам-початківцям) робити велику кількість помилок, в той час як постійно виправляють студентів, які досягли великих успіхів у навчанні. Сьогодні багато викладачів схиляються до третього способу, відомого як «спосіб вибіркового виправлення». У цьому випадку викладач приймає рішення виправляти лише певні помилки. Які помилки виправляти  - це часто залежить від теми та мети заняття, чи особливості завдання, яке наразі виконується.
І нарешті, більшість викладачів схиляються до думки, що помилки студентів в усному мовленні слід виправляти в кінці дискусії (діалогу чи монологу). Викладач занотовує найпоширеніші помилки, які були допущені студентами. Після виконання завдання найтиповіші помилки аналізуються таким чином, щоб кожен студент міг зрозуміти, які помилки було допущено і чому. Помилки можуть бути різноманітними та численними (фонетичні, граматичні, лексичні). З іншого боку, дискусії щодо виправлення помилок у письмовій роботі зводиться до того, як багато виправлень слід робити. Іншими словами, чи повинен викладач виправляти кожну окрему помилку, чи повинен дати загальну оцінку та виправляти лише основні помилки.
Існує три основних підходи стосовно виправлення помилок в письмових роботах: 1) виправляти кожну помилку; 2) давати загальну оцінку; 3) підкреслювати помилки, даючи ключі до помилок, які було допущено, та дозволяти студентам виправляти помилки в роботі самостійно. В будь-якому разі, викладач має право обирати спосіб та прийом виправлення помилок в залежності від ситуації та рівня підготовки студентів.


Ирина Бонацкая
г. Киев

Сравнительная характеристика языковых средств выражения 
семантических категорий в методике преподавания иностранного языка

Понятийная категория времени является одной из универсальных составляющих семантической структуры текста. Значение времени действия и временных отношений между действиями пронизывают и скрепляют содержательную основу текстов любой структурной сложности и стилистической направленности. 
При обучении испанскому языку как второму иностранному необходимо особое внимание уделять сравнению способов выражения значений темпоральности в родном языке, в первом иностранном (обычно английском) и в испанском языках. Это связано с тем, что в испанском языке средства выражения временных значений чрезвычайно разнообразны как по принадлежности к тому или иному языковому уровню (лексическому, морфологическому, лексико-грамматическому), так и по своему синтаксическому статусу: синтаксемы – словоформы и предложно-именные сочетания; связные и абсолютные конструкции с неличными формами глагола; зависимые и независимые предикативные единицы. Система глагольных времён также значительно более разветвлена.
Выбор тех или иных языковых средств выражения временных значений, их частотность в тексте обусловлена коммуникативно-прагматическим заданием конкретного текстового фрагмента и, соответственно, его принадлежностью к определённому речевому регистру: изобразительному или информативному. Этими же факторами обусловлена и частотность репрезентации тех или иных видов временных отношений в тексте. Принято различать три основных вида временных отношений в зависимости от характера исходной «точки отсчёта» :
- абсолютное/относительное время – действие ориентируется относительно момента речи и относительно субъективной точки отсчёта автора речи. Основной способ выражения – глагольные времена;
- одновременность/разновременность действий – отражает связь во времени между событиями в пределах одного временного плана. Это временное значение (отношение таксиса) выражается в пределах семантически сложных, полипредикативных синтаксических конструкций;
- точное время (дата) – обозначается момент совершения действия исходя из принятого в том или ином языке условного деления времени. Выражается, в основном, синтаксемами-обстоятельствами времени.
Особый интерес представляет анализ средств выражения различных типов временных отношений в художественном тексте, где происходит преимущественная реализация изобразительного типа речи (повествование и описание). Его языковые характеристики - употребление грамматических времён, представляющих предикативный признак прикреплённым к определённому моменту или отрезку времени в рамках сюжетного действия; эффект наблюдаемости описываемых событий, т.е. условное присутствие автора в данном, воспринимаемом как бы его глазами, месте и времени – свидетельствуют о высокой частотности различных средств выражения отношений темпоральности.
В докладе представлен анализ текста «Дневника навигатора» Христофора Колумба. Фрагменты этого произведения могут быть использованы при изучении темы «Открытие Америки. Встреча двух культур». В «Дневнике» мы находим яркое, красочное, эмоционально насыщенное описание Нового мира, увиденного глазами первооткрывателя, которое изобилует лексико-грамматическими актуализаторами значения темпоральности.


Олена Бондар
м. Киів

Music and songs in teaching English

It’s great to use songs in class, if only to do something a little different. But beyond using them solely to give your students some “light relief” there are many other ways songs can be used to consolidate what students have already learnt. Anything we can do with a text we can do with a song. Music and songs are an important part of culture, language is embedded in culture. Also, music can be motivating, interesting, enjoyable, contemporary and different; it can encourage self-expression and discussion. Music uses a lot of idioms and it is a natural text for listening. 
There is a range of activities for exploiting songs and texts. One of them is a story in the music. A number of composers have written music that explicitly aims to tell a story. This activity exploits the narrative quality of music and the different ways that listeners perceive it. When we communicate with other people we spend much of our time telling stories about things that have happened. Telling a good story can leave a strong impression and can help your listener to visualize a situation. So, we can practice storytelling on the basis of songs. For example, tell your class in a few minutes you are going to play them a piece of music which tells a story. As they listen, they should make notes about the story they hear, so they can tell you afterwards. Or, each student takes a blank piece of paper and divides it into three columns headed “see”, “hear”, and “feel”. Play a song or a piece of music, during which students write down anything they think of in the relevant column. At the end of the song, students pass the paper to their neighbor, who reads the words and adds two or three more in each column. A third student now takes the list and uses it as a basis for a piece of creative writing a short poem, a short story, or maybe a letter.
Songs can help to revise some grammar material. For example,
Can’t make you love me – George Michael (“make” someone do something – obligation)
I have seen it all – Bjork (Present Perfect)
I heard it through the grapevine – Marvin Gaye (Idioms)
If I feel – The Beatles (First and second conditional)
I’ll never fall in love again – Dionne Warwick (Present and future tense revision)
Love me tender – Elvis Presley (Imperatives)
Among other activities are word grab and line by line mingle. Music and songs can be used to improve storytelling, provoke discussions, consolidate grammar and give the students some “light relief”. 


Лариса Бондаренко 
м. Київ

Is translation teachable?

Some scholars argue that translation is an art. Like composers and painters, translators often find their own moods and personalities reflected in their work. But mostly they don’t even approach such heights.
Some scholars argue that translation is a science. Translation uses scientific data, mainly taken from different branches of linguistics (like neurolinguistics, semantics, sociolinguistics, etc). Recently it has also been combined with computer science, giving birth to machine translation and computer-aided translation. But translation in itself is not a science.
Translation problems may be similar, but it is impossible to devise a scientific equation that would work in the same way, every time, for each problem in all languages due to the inescapable differences among languages as well as their cultural contexts throughout the world.
Categorizing translation breeds some fuzziness since the field has traits in common with both science and art. Therefore, we must choose the category that is most congruent, or at least most convenient and workable. That category is craft. In a similar vein, Peter Newmark (1988) describes translation as: "a craft consisting of the attempt to replace a written message and/or statement in one language by the same message and/or statement in another language."
According to the Oxford English Dictionary, a craft is "a skill or a technique"; if we are to teach translation we should try to teach it as a craft is taught, taking into account the merits and nature of translation, the proficiency of students in both source and target languages and the objectives of the translation course itself.
But we as teachers should always remember that teaching language and teaching translation are two different subjects and that we should use congruent methods applicable to both. Believing that translation is a teachable craft we should help our students get an insight into the nature of translation and recognize that it is vital for them to pay attention to translation theories while honing their translation and language skills. We should also be aware that ignoring all theoretical points leads to students' confusion, lack of motivation, and loss of interest in the curriculum.
Let us look at some examples of the translations made by our students who are trying to master this craft:
- It is next to impossible to convey here even an approximate impression of the essence and range of this brilliant, content-packed volume.
Variants of translation into Russian:
1. Следующее, что сделать невозможно, - это выразить в данном случае даже приблизительное представление о субстанции и ряде этого бриллианта, а также ценности, которую он содержит в себе.
2. Практически невозможно себе представить даже приблизительные впечатления от ощущений и восторга от хорошо сформулированной главы.
3. Почти невозможно выразить здесь даже приблизительно впечатление о сущности и уровне этого блестящего содержательного издания.
And into Ukrainian:
4. Це майже неможливо передати навіть наближене враження про рівень цього надзвичайного та дивовижного звуку.
5. Тут майже неможливо висловити навіть приблизне враження про сутність та діапазон цього дивовижно змістовного тому.  
6. Практично неможливо передати навіть приблизне враження від суті та змісту цього сповненого ідей шедевру.
What were the main problems of our craftsmen?
	Do they know the meanings of the English words?

Did they understand the intention which the author intended to share with the readers?
Do the structures used in Russian and Ukrainian sentences sound natural? 
Can we tell without hesitation that our students translated this sentence into their native language?
One more example with a question: What is free for rich men’s sons?  What careers are free for them?
“The camp, the pulpit and the law/ For rich men’s sons are free.” 
(Percy Bysshe Shelley)
Some examples from students’ translations:
1  Дача, кафедра, закон не є проблемою для багатих.
2  Табір, кафедра, закон для багатих не складає проблеми.
3  Для дітей юриста чи воєнного всі дороги у житті відкриті.
4  Лагерь, кафедра и закон бесплатны для сыновей богатых людей.
5  Лагерь, правда или ложь – для сыновей богатых родителей все пути свободны.  
	What association do the native speakers of Russian and Ukrainian have with the word лагерь/ табір? Is it a usual place (to say nothing of desirable, though it is really free) for rich men’s sons?

Finally, I have only two pieces of advice for my students:
1. Try to look deeper into the text, analyse it from the point of view of the language and its structure and you will understand it. Then find appropriate words to express the content you understood in the target language. By the way, in many cases the problem lies just in the command of the target language as we saw earlier.
2. Try to learn the history, geography, culture, religion, literature etc. of the speakers of the source language. Without such awareness you as translator will never understand the real intent of the author and will mislead your readers and listeners.
There are no skills which cannot be taught and mastered. 
Every student who works hard and with desire has a chance to become a perfect proficient.


Ольга Бровко 
м. Полтава

Навчання монологічному мовленню у ВНЗ

В зв’язку з розширенням міжнародної співпраці, залученням українських фахівців до участі в міжнародних проектах, перспективою зростання міжнародної комунікації в бізнес-середовищі виникає необхідність у виступах, повідомленнях, доповідях  на іноземній мові фахівців з різних галузей знань, що потребує від майбутніх фахівців високого рівня володіння іноземною мовою як у сфері повсякденного спілкування, так і в галузі відповідного фаху, оскільки загальновідомо, що від якості професійної комунікації значною мірою залежить успішність діяльності. 
Для монологічного мовлення характерні такі якості, як точність думки, логічність, достатня інформативність, а також вираження власного відношення і оцінки.
Навчання монологічному мовленню здійснюється під час роботи з друкованим текстом, на ситуативній основі та с використанням автентичного зразка усного монологічного мовлення.
В методиці навчання іноземних мов виділяють три етапи формування монологічних умінь. В основу кожного з них покладена нова якість висловлювання учнів, причому ця якість обов'язково веде до збільшення обсягу зразків мовлення (ЗМ), що використовуються студентом.
Завдання першого етапу полягає в тому, щоб навчити учнів об'єднувати зразки мовлення рівня фрази в одну понадфразову єдність, міцно засвоїти й закріпити мовний матеріал до теми, навчитися висловлювати на його основі одну завершену думку та об’єднувати 2-3 фрази в одну понадфразову єдність. На цьому етапі виховується самостійність висловлювання: викладач лише називає тему, визначає загальний напрям думки, а вибір конкретного змісту залишає вільним. Але комбінування мовних зразків у понадфразовій єдності – це досить складне завдання для студентів, тому їх треба спеціально навчати. На цьому етапі студенти повинні заздалегідь засвоїти ряд словосполучень і штампів, характерних для монологічного мовлення. Студент повинен також складати свої опори для висловлювання (ключові слова, план розповіді, окремі важливі речення). Включення подібних словосполучень дає студентам можливість передати своє особисте ставлення до обговорюваних подій та фактів. 
Завдання другого етапу полягають у тому, щоб навчити студентів переходити від одного мовленнєвого зразка до іншого, домагаючись при цьому логічного зв’язку речень згідно з вивченою темою. Кожне наступне речення повинно доповнювати, розкривати чи уточнювати думку, висловлену у першій фразі. Навчання монологічного мовлення на цьому етапі здійснюється за допомогою різних опор: зображальних, вербальних, комбінованих. 
Головне завдання третього етапу — навчити студентів створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних функціонально-смислових типів. Третій етап навчання монологічному мовленню характеризується розвитком умінь виражати своє особисте ставлення до подій чи фактів, про які висловлюється студент; формулювати критичну оцінку і доводити правильність будь-якого факту; залучати до свого мовлення елементи міркування, аргументації. Водночас відбувається збільшення обсягу висловлювання. 
Завдання на цьому етапі формулюються таким чином, щоб учень не міг обмежитись двома-трьома реченнями. 
Таким чином слід зазначити, що навчання монологічному іншому мовленню є складним процесом, який поряд з засвоєнням граматичного і лексичного матеріалу потребує також розвитку ситуативного та творчого мислення студентів.


Тетяна Вакуленко
м. Київ

До проблеми навчання читанню

Як відомо, існують такі види читання: skimming (ознайомлювальне читання), scanning (пошукове читання) та intensive reading (читання з повним розумінням змісту).
Навчання читанню має бути максимально наближеним до умов реального життя, у яких студентам можуть знадобитися ці уміння.
Читання науково-популярних та суспільно-політичних текстів, таких як доповідь на науковій конференції, газетна стаття, або сторінка в Інтернеті, завжди починається з ознайомлення з їх загальним змістом. Щоб визначити основну ідею тексту та з’ясувати, чи може інформація, яку він містить, становити який-небудь інтерес, ми застосовуємо уміння ознайомлювального читання (skimming).
Уміння пошукового читання (scanning) ми використовуємо у повсякденному житті, коли бажаємо ознайомитися із змістом книги, шукаємо товар у каталозі, незнайоме слово у словнику, номер телефону у довіднику, або проглядаємо телевізійну програму чи рекламний проспект.
Часто у нас виникає  необхідність отримати загальну інформацію про подію чи явище, які нас зацікавили. Для цього знадобиться уміння читати з повним розумінням змісту (intensive reading). Зазвичай ми використовуємо це уміння, читаючи професійну літературу, науково-популярні статті, інструкції, художню літературу. Читач може перечитати і проаналізувати уривок, який його зацікавив, зробити висновки.
Підбираючи текст для навчальної ситуації, слід чітко розуміти, над розвитком яких саме умінь збираються працювати викладач і його студенти. 
Наприклад, у реальному житті програму передач ми частіше усього читаємо для того, щоб дізнатися про час, коли почнеться передача, яка нас цікавить (пошукове читання). За допомогою такого ж прийому ми можемо отримати інформацію з рекламних матеріалів. Так, проглядаючи проспекти різних туристичних фірм, ми обираємо такий вид відпочинку, який нам найбільше підходить, звертаючи при цьому увагу на ціну, тривалість туру, інформацію про знижки та додаткові послуги.
Завдання до тексту повинні відповідати умінням, які ми прагнемо розвивати. Серед методів та прийомів роботи, які успішно використовуються для навчання читанню, слід назвати наступні:
Передбачення – прийом роботи, який полягає в умінні передбачати зміст тексту.
Складання плану – скорочення інформації тексту до основних ідей, які записуються у формі плану. 
Поділ цілісного тексту на параграфи – поділ тексту на частини, кожна з яких містить основну ідею.
Множинний вибір – вибір правильної відповіді серед запропонованих варіантів.
Заповнення пропусків – прийом роботи, в основі якого лежить методика доповнення або відтворення мовних елементів, яких бракує.
Відтворення –  прийом роботи зі зв’язним текстом, у якому умисно пропущено слова у кожному реченні. Студенти повинні відтворити деформований текст, підібрати пропущені слова, спираючись на контекст чи звичну сполучність слів.
Завдання на доповнення – прийом роботи, який ґрунтується на уривку тексту чи декількох незакінчених реченнях, які необхідно закінчити, використовуючи інформацію з прочитаного тексту.
Виправлення – коригування мовних помилок, або таких, що стосуються змісту.
Заповнення таблиці – прийом роботи, який полягає у внесенні в таблицю необхідної інформації.
Співвіднесення/зіставлення – прийом роботи, який полягає у розпізнаванні і зіставленні елементів, які співвідносяться один з одним, наприклад: термін і його визначення, початок і кінець речення, слово чи термін англійською мовою і його еквівалент українською мовою.
Конспектування – прийом роботи, спрямований на розвиток уміння коротко записати зміст прочитаного або прослуханого тексту з метою зафіксувати необхідну інформацію для подальшого використання, наприклад, для перекладу чи обговорення.
Складання списку – прийом роботи, суть якого полягає у переліку ідей, пов’язаних із певною темою чи ситуацією.
Переклад – висловлювання ідеї іншою мовою. Студентам необхідно враховувати лінгвістичні та культурні особливості мови перекладу. Переклад може бути усним і письмовим. 
Вірні чи хибні твердження – вибір відповідей чи суджень, який здійснюється шляхом співвіднесення запропонованих висловлювань зі змістом прочитаного чи прослуханого тексту. 
«Мозаїка» (jig-saw reading/listening) – прийом роботи, який ґрунтується на розподілі уривків тексту для читання чи аудіювання між студентами. Після ознайомлення з певною частиною інформації студенти обмінюються нею і відтворюють цілісний зміст тексту.
Перекодування інформації – прийом роботи, який полягає у перенесенні інформації з однієї форми її подачі в іншу, наприклад трансформація невербальної інформації (жест, картинка) у вербальну (слово, речення, текст) або навпаки.
Логічне перегрупування – перерозподіл запропонованого матеріалу у логічній послідовності або відповідно з планом.
Отже, викладач  іноземних мов має у своєму розпорядженні велику кількість методів та прийомів роботи для навчання читанню, обираючи які, слід керуватися метою заняття, типом обраного тексту для читання, а також етапом роботи з ним.


Тетяна Василець 
м.Київ

Мотиваційний підхід як основа підготовки 
повноцінного фахівця своєї справи

Основним завданням будь-якого викладача вищого навчального закладу є формування повноцінного фахівця своєї справи. Ми повинні адаптувати наших студентів до встановлених міжнародних стандартів. І невід’ємною складовою підготовки повноцінного фахівця в будь-якій сфері діяльності є, безумовно, іноземна мова.
Існує багато проблем викладання професійно-орієнтованої іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах. Першою і найголовнішою проблемою є відсутність мотивації у студентів, багато з яких втрачають будь-яке бажання навчатись. Таким чином, викладання іноземної мови повинно базуватися на колі питань, які викликають інтерес у студентів різних спеціальностей. 
Основний наголос повинен робитися саме на комунікативні вправи, включаючи вивчення термінології, професійної і ділової тематики.
Професійно–орієнтоване ділове спілкування треба реалізовувати в усіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності, за допомогою наступних вправ:
- заняття у формі презентації, конференції, дискусії, ділової рольової гри;
- переклад автентичної літератури;
- підбір матеріалів для формування термінологічного словника;
- розвиток письмової комунікативної компетенції: написання ділового листа, анкетування, розробка рекламного анонсу;
- розробка комп’ютерних  курсів для заохочення студентів до самостійної роботи.
Послідовне запровадження в процесі навчання професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою дозволяє чітко розвити відчуття мови в діловому середовищі.


Мирослава Весна, Галина Драпалюк, Леся Фітьо
м. Львів

Роль читання в рамках програми вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням

Секція німецької мови кафедри іноземних мов Національного університету „Львівська політехніка” створила низку підручників і посібників (більшість з яких з грифом Міністерства науки та освіти України), в основу роботи з якими покладена комунікація, а саме вміння вести бесіду  на теми, які відповідають реальним умовам.   За сучасною методикою вивчення іноземної мови (Л. Александер, В. Гюллен, М. Дем’яненко,  К. Лазаренко, С. Мельник, та ін.)   в структурі посібників реалізовано чотири види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, мовлення та письмо.
Ролі читання в процесі вивчення іноземних мов надається увага як в нашій країні так і за рубежем. Зокрема в Німеччині, США було проведено експерименти на запам’ятовування і час реакції в процесах мислення. Після цього було змінено радикально підхід до ролі читання (Cattel та ін.). Подалі було розвинуто нову модель в читанні, в основу якої покладено процес рецептивний, в якому значення розуміння тексту переважає над його відтворенням вголос. Такий тип читання про себе ( т.зв. “тихе читання”) отримало назву “інтелектуальне” (Fitzgerald).
Подальші розробки, зокрема в дев’яностих роках в США щодо інтерактивно-конструктивних процесів читання, наголосили на ролі кращого розуміння, екстраполяції, інтерпретації та критичного читання, де основний акцент зроблено на читанні вголос ( Мc Neil).
Доведено, що читання тексту є основною складовою роботи на занятті з іноземної мови. Які види читання необхідно практикувати у процесі  викладання іноземних мов, зараз жваво дискутується у світовій дидактиці.  В сучасній методиці є безліч технік читання. Одна з них це т.зв. «ЬFLAZ -техніка»,  яка дозволяє сучасному фахівцеві працювати з іншомовними фаховими джерелами швидко та якісно з метою одержання інформації у відповідній галузі. Абревіатура ЬFLAZ пояснюється таким чином:  Ь - огляд, F – питання,  L – читання, A – занотовування, Z - висновки.
Зазначимо, що читання тексту – це не є його переклад. Студентам необхідно  наголосити, що розуміти текст – це не означає знати кожне слово.  При цьому велику увагу слід надавати попереднім знанням.
Перед читанням тексту студенти вже знають більше, ніж гадають: активізація букв і словоформ, активізація значення слів, семантично-синтаксична активізація, активізація охоплення речень (Stiefenhцfer, Westhof). Наступним кроком є визначення форми тексту: тип, побудова, поділ за розділами тощо (текст навчальний, текст-реклама, запис в щоденнику і т.п.).
Велика вага надається  роботі з лексикою: виділити ключові слова, терміни, запозичення і т.д. Ключові слова ведуть до розуміння основної інформації тексту, яка, в свою чергу, тісно пов’язана з його внутрішньою структурою. Її легко можна зобразити графічно. З цією метою в посібниках подаються завдання на створення асоціограм текстів.
Під впливом екстралінгвальних факторів у німецькій технічній мові зустрічається значна кількість багатокомпонентних термінів, утворених шляхом запозичень (Entlehnungen) з англійської технічної або економічної термінології (такий процес спостерігаємо і в українській мові).
В немовному ВНЗ надважлива робота з науковим текстом за фахом. При читанні таких текстів слід засвоювати спеціальну термінологію, представлену в певному обсязі й необхідну для одержання інформації в німецьких фахових джерелах, іншими словами – розвивати  лексичні навички (тобто, автоматизувати використання і усвідомити сприйняття необхідних слів і їх значень, враховуючи їх форму, місце, смислові зв’язки ).
Тому читання як процес доцільно поділити на наступні фази:
	завдання до читання (advance organizing): активізація попередніх знань: орієнтуючі запитання, асоціограми, прогнозування тощо.

завдання під час читання ( concurrant organizing): опрацювання графемної почерговості, форм слова, застосування стратегії розкриття значень, семантико-синтаксичне опрацювання, робота з реченнями, структурами тексту.
Завдання після читання (post organizing): підведення підсумків, (критичні) роздуми щодо висловлювань у тексті, оцінка відношення тексту до діяльності читача тощо.
Все вище згадане можна згрупувати за наступними критеріями, які враховуються у роботі над читанням тексту іноземною мовою: субтекст, стратегії читання, навчальна мета, тип завдання, час, визначений для роботи.
Отже, на початок слід формувати механізми читання, визначити структурно-семантичні зв’язки тексту, який виступає базовим матеріалом для розвитку фахової комунікації та є джерелом розширення термінологічного словника. З цією метою визначається основний зміст тексту, основні ознаки дій, явищ, процесів тощо.
Секція німецької мови розробила структуру та створила посібники „Kommunikatives Deutsch“ ч. І ( БАК, 1998) та „Kommunikatives Deutsch“ ч. ІІ ( „Поділля-2000”, 2003), підручник «Німецька мова «(для технічних університетів)» («Бескид Біт», 2007) і «Німецька мова для магістрів» («Львівська політехніка», 2008) для всіх етапів навчання. В структурах посібників виділено окремий розділ для читання автентичних текстів за фахом («Тексти для читання»). Підручники створювалися на основі схеми, розробленої під час співпраці в рамках програми «Модернізація вивчення англійської та німецької мов». В основу роботи з підручником покладено вироблення навичок опрацювання, реферування та анотування наукової технічної літератури, комунікація з фахових проблем, а саме вміння вести бесіду в рамках програми «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
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Використання інтерактивних методик для навчання слухачів Дипломатичної академії України діалогічного мовлення

З кінця минулого століття у нашій країні відбувається процес зростання статусу іноземних мов, зумовлений істотними змінами в соціокультурному, політичному  та економічному житті: інтенсивно розвиваються міжнародні зв’язки між Україною та рештою світу, урядовими та неурядовими  організаціями, розширилися прямі зв’язки між українськими і зарубіжними дипломатичними школами. Постають нові вимоги до вивчення іноземної мови працівниками дипломатичної служби, що в свою чергу викликає необхідність  створення нових програм та вироблення нових підходів до вивчення  мови у контексті загальноєвропейського навчання. Дипломатична академія України є одним з навчальних закладів, метою якого є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин.
Сучасний етап розвитку міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах життєдіяльності вивів її на європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають певних трансформацій щодо навчання іноземних мов, що вимагає переосмислення його цілей, змісту і технології, суттєвого оновлення мовної освіти та наближення реалій системи освіти в Україні до загальноєвропейських та світових стандартів.
На сучасному етапі розвитку мовної освіти вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах передбачає вивчення англійської мови як мови міжнародного користування з метою отримання мовних знань та мовленнєвих навичок на рівні, достатньому для підтримки контактів із зарубіжними колегами, та необхідному для подальшого особистісного та фахового  розвитку.
Велика увага в рамках сучасного вивчення іноземних мов слухачами Дипломатичної академії України приділяється фаховим аспектам ділового спілкування . Основна мета курсу англійської мови в ДАУ - оволодіння нею як засобом спілкування, використовувати як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, що є способом двомовного і двокультурного саморозвитку. Досягнення її передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток майбутніх дипломатів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування у різноманітних сферах професійної діяльності.
Головними методичним принципами вважаються принципи комунікативно-орієнтованого навчання на основі інтенсивних та сучасних інноваційних методик, описаних у працях зарубіжних і вітчизняних авторів і заснованих на дотриманні наступності навчання, особистісно-орієнтованому спілкуванні, рольовій організації навчального процесу,  колективній співпраці.
В Росії використання активних та інтерактивних методів широко практикувалось на початку ХХ ст. (проектний, лабораторно-бригадний метод, виробничі, трудові екскурсії, практики). Подальша розробка цих методів присутня у працях Сухомлинського (60-ті рр.) а також “педагогіки – співробітництва” (70-80-ті рр.) - Шаталова, Амонашвілі та інших. Особо цікавим є досвід американських дослідників, оскільки в останні десятиліття ХХ ст. вони проводили численні експерименти і наукові дослідження в області інтерактивних методів, розроблені детальні керівництва для педагогів. Дослідження проведені у 80-ті рр. Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд), продемонстрували, що ці методи дозволяють різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу. Результати досліду відображені у таблиці, яка отримала назву «піраміда навчання», з якої видно, що найменший відсоток засвоєння мають пасивні методики (лекція - 0,5%, читання – 10%), а найбільший – інтерактивні (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших, чи негайне застосування – 90%). 
Основними формами навчання діалогічного мовлення (ДМ) інтерактивні практичні заняття, під час яких опрацьовуються автентичні навчальні матеріали за темами програми, та поза аудиторна робота слухачів над удосконаленням здобутих навичок.
Пріоритетними методами навчання ДМ є інтерактивні методи, в яких основна увага приділяється практичному засвоєнню знань, передачі досвіду, умінь та навичок. Вибір даних методів зумовлений необхідністю передати досить великий обсяг знань, забезпечити високий рівень володіння слухачами теоретичним матеріалом та закріпленням його на практиці протягом короткого терміну. Основними прийомами навчання магістрів зовнішньої політики ДМ є тренінги, групові дискусії, комп’ютерне навчання, case-study(груповий аналіз практичних ситуацій та вирішення поставлених задач), ділові та рольові ігри, методи активного залучення (participatory methods) з обов’язковим подальшим аналізом відео та аудіо-записів процесу мовленнєвої діяльності слухачів.
Курс передбачає широке використання технічних засобів навчання в аудиторній та поза аудиторній роботі, а саме: аудіо та відео техніка ( фотоапарат, відеокамера, телевізор, DVD плейер,  проектори тощо), комп’ютери та ноутбуки.
Розвиток науково-технічного прогресу, сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні технології, завдяки яким з’явилася можливість опрацьовувати, зберігати та надавати різні типи інформації, розвиток мультимедійних систем та методичних інновацій, впровадження інтерактивних технологій, створення психологічно комфортного середовища, надання слухачам свободи у виборі форм і методів навчання – все це дає можливість значної інтенсифікації навчання ДМ майбутніх дипломатів.
Використання згаданих прийомів та методів у поєднанні з сучасними мультимедійними засобами дають можливість не лише створити найкращі умови для засвоєння навчального матеріалу та удосконалення навичок, підвищити мотивацію дорослої аудиторії до вивчення іноземних мов, а і зробити процес навчання значно ефективнішим, що з урахуванням  короткого  терміну навчання та вікових і психологічних особливостей слухачів ДАУ говорить на користь обраного підходу.
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Аспекти використання іноземної мови в процесі формування іншомовної компетентності майбутнього фахівця

Специфіка процесу формування іншомовної компетентності майбутнього спеціаліста у фаховій підготовці невід’ємно пов’язана як з мовою взагалі, так із іноземною мовою безпосередньо, оскільки виникнення й існування природної мови невід’ємно пов’язано з виникненням і існуванням людини. Мова як система мовних засобів, необхідних для спілкування та передачі досвіду від покоління поколінню, має властивість соціального та культурного призначення. Ця система існує, насамперед, не тільки для окремо взятої людини, а для відповідного соціуму.
Оскільки і лінгвістика, і психолінгвістика розглядають мову не тільки як певну систему мовних засобів, а як один з аспектів людської діяльності – соціальний (мовна діяльність є розумова і творча діяльність), то навчання іноземної мови, націлене на формування в тих, кого навчають, рис вторинної мовної особистості, є свідомим (когнітивним) і творчим процесом, а не так званою «запрограмованою поведінкою». Іноземна мова виступає певним джерелом відомостей про соціально-економічний, науково-технічний та загальнокультурний прогрес суспільства, який відкриває тим, хто її вивчає, доступ до величезного духовного багатства інших народів, підвищує рівень їх гуманітарної освіти .
Інтернаціоналізація суспільного життя робить іноземну мову необхідністю. Вона стає дієвим чинником соціально-економічного, науково-технічного й загальнокультурного прогресу суспільства, що підвищує статус іноземної мови як галузі освіти.
Навчання студентів немовних спеціальностей іноземної мови має свою специфіку як стосовно цілей навчання, так і стосовно вибору методів та прийомів роботи в процесі професійної підготовки. Провідним напрямом в оволодінні іноземною мовою є здобуття тими, хто навчається, такого рівня комунікативної компетенції, який дозволив би користуватися іноземною мовою в певній галузі професійної діяльності.
Мета навчання іноземної мови в процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів полягає в тому, щоб допомогти людині, яка навчається, стати дієздатною з іноземної мови за її фахом, тобто здатною«одержувати відповідну інформацію іншою мовою і здатність порозумітися іноземною мовою, що передбачає спроможність одержувати максимум інформації, використовуючи свої мовні засоби і творчі стратегії, однозначно і досить компетентно висловити свою думку засобами іноземної мови.
Проте, як наголошують дослідники і засвідчує власний досвід викладацької діяльності у вищому навчальному закладі, на практиці часто спостерігається розбіжність між змістом професійного навчання та основними характеристиками навчання іноземних мов. Викладання іноземної мови відокремлено від навчання професійної діяльності студента, а включення в методичні посібники текстів з професійної тематики можна вважати лише зовнішньою реалізацією принципу зв’язку мовного і професійного навчання.
У зв’язку з цим, постає питання про навчання студентів іноземної мови для спеціальних цілей або професійно спрямованої іноземної мови з метою формування вмінь професійного іншомовного спілкування сучасного спеціаліста, вирішенню якого присвячено низку досліджень і публікацій, в яких розглядається, зокрема, зміст професійно спрямованого навчання іноземної мови на різних етапах у немовному вищому навчальному закладі, визначаються нові тенденції формування вмінь іншомовного спілкування, порушуються соціокультурний аспект та психолого-методичні проблеми, пропонується методика застосування матеріалів першоджерел. Проте, проведений аналіз досліджень з проблеми дозволяє стверджувати, що, в основному, розглядаються загальні питання, пов’язані з формуванням комунікативної компетенції майбутнього фахівця з метою професійного спілкування.
Слід відзначити, що завдяки новому зацікавленню іноземними мовами увага перемістилася від дослідження особливостей літературної іноземної мови до вивчення мови, що використовується в реальному спілкуванні спеціалістів окремої галузі. У зв’язку з цим, науковці наголошують, що сучасним досягненням у галузі методики навчання іноземних мов для спеціальних цілей став такий висновок: оскільки іноземна мова знаходить своє застосування в різних ситуаціях спілкування спеціалістів різних професій, то, визначивши особливості типових ситуацій спілкування фахівців кожної конкретної галузі, можна моделювати процес їх реальної комунікації, і, відібравши попередньо для цього необхідний мовний та мовленнєвий матеріал, звузити весь широкий діапазон мови до конкретних потреб спеціалістів і цим полегшити процес оволодіння мовою для спеціальних цілей.
Отже, можна зробити висновок, що провідним завданням навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах немовного профілю на сучасному етапі є не просто навчити студентів користуватися нею як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях, а використовувати іноземну мову в усіх видах мовленнєвої діяльності в ситуаціях професійної діяльності, оскільки й ефективність навчання безпосередньо залежить від ступеня наближення процесу передачі знань, формування навичок і вмінь до реальних умов їх практичного застосування.



Світлана Власенко, Ірина Казакова
м.Львів

Розвиток лінгвістичних здібностей студентів при оволодінні навичками письма іноземною мовою.

Продуктивне письмо – це комплексне використання графічних, лексико-граматичних і стилістичних засобів для вираження думок і реалізації комунікацій. Письмо використовується як самостійна форма спілкування, оволодіння ним відбувається на базі звукового мовлення.
Залежно від цілей комунікації виділяють різні види письмових повідомлень.
Навчання письмовій діяльності включає роботу над технікою письма (графіка, орфографія, пунктуація) та над письмовим вираженням думок (продуктивне письмо). Письмове повідомлення включає тему, ідею і характеризується певним засобом формування думок. Письмова діяльність заздалегідь формується в думках і передбачає чималу кількість розумових дій і операцій. Процес починається у внутрішньому мовленні і передбачає значну кількість складених програм майбутнього висловлювання. Він включає розумову діяльність щодо вибору лексичних одиниць, організації їх граматично оформлені речення і об’єднання цих структур в абзаци – для виявлення логічних зв’язків між окремими думками. Процес цей складається із внутрішнього проговорення і фіксації підготовленого матеріалу на папері, що вимагає автоматичного оперування звуко-граматичними асоціаціями. Щодо кількості операцій письмове повідомлення більш складне, ніж усне. Усне мовлення передбачає синхронне осмислення і його звукове відтворення, а це потребує повного автоматизму в оперуванні лексичним і граматичним матеріалом.
Труднощі письма полегшуються відсутністю дефіциту часу в людини, яка пише. Це дозволяє продумати зміст і форму майбутнього висловлювання та зробити перспективний аналіз. Можливість знайти в пам’яті потрібні мовні засоби для точного вираження думки, можливість використання словників надають студентові більшої впевненості.
У результаті регулярного тренування поступово накопичується досвід, процес підбору слів і структур відбувається швидше, навички письма стають більш стійкими. Будучи зв’язаними із мисленням через внутрішнє мовлення, письмо дисциплінує думку і сприяє її точному чіткому вираженню.
Навчання письмовій діяльності включає в себе три основні етапи: оволодіння графікою і орфографією із залученням матеріалу, що вивчається усно; засвоєння структурних моделей речень, які характерні для усної і письмової форм спілкування, їх комбінування, оволодіння письмом як засобом спілкування. 
Заключним етапом у роботі над письмом є відпрацювання навичок вираження думок у письмовій формі. Найбільш традиційними і поширеними навчальними формами, на нашу думку, є план, конспект-резюме прочитаного тексту, анотація, реферат, написання листа, переказ, твір. Написання твору є найважчим етапом роботи, особливо складним видом творчої діяльності. Цей тип письмової роботи характеризується специфікою засобів, що використовуються при навчанні даної форми мислення.
Сучасна методика висуває цілий ряд вимог до написання творів, а саме:
 - теми творів, запропонованих викладачем, мусять викликати інтерес у студентів. Така діяльність передбачає розвиток творчої уяви студента. У процесі написання твору народжуються нові ідеї, студенти мають можливість бути більш «авантюрними» з мовою, вийти за рамки того, що їм викладали;
-мовний матеріал, необхідний для написання твору, має бути опрацьований в аудиторії.
 Цікавою, на нашу думку, є творча та «репортерська» діяльність. Під цим ми розуміємо написання поезій, коротких оповідань, рекламу, оголошення, репортажі про реальні події та ін. Ці форми письма відкривають нові горизонти, надають широкі лінгвістичні можливості використання творчого потенціалу студентів.


Надія Водарська
м. Львів

Деякі аспекти методики навчання студентів перекладу складних термінів

З переходом вишів України у 2009 році на вивчення іноземної мови професійного спрямування, особливо актуальною стає методика навчання студентів перекладу технічної літератури в цілому, та складних термінів зокрема.
Ефективним у цьому зв’язку є цілеспрямоване акцентування уваги студентів вже на складних іменниках матеріалів розмовних тем, тобто на загальній лексиці. Так , у тексті “Studying at Lviv Polytechnic University ” нараховуємо 35 іменників  моделей NN, NNN та їх модифікацій. Пояснюємо структуру даних моделей  та їх варіантів, а також способи їх перекладу -- під  час опрацювання лексики тексту. Студенти роблять відповідні записи у зошитах,  шукають подібні приклади у тексті , після чого – фронтальна перевірка правильності перекладу складних іменників.
Подальший пошук складних іменників та їх переклад студенти здійснюють вдома, а наступного заняття, поділившись на пари чи групи, повторюють їх вимову, знання їх українських еквівалентів та використовування у відповідному контексті. Таким чином, студенти засвоюють нову лексику та  виробляють і закріплюють навики мовлення.
Маючи згаданий вище досвід роботи зі складними іменниками, студентам легко перейти до розуміння і перекладу складних термінів,  особливо тих багатокомпонентних термінів, переклад яких є сумою складових елементів. Студенти-енергетики,  наприклад, легко перекладають такі двокомпонентні терміни як “power generation”, “power grid” та їм подібні, а також багатокомпонентні терміни, такі як “three-phase  electric power”, “single-phase electric power” та інші.
Однак, попри постійну роботу над складними термінами як в аудиторії, так і вдома, важливо мати практичні завдання з теорії і практики перекладу складних термінів. Таку методичну розробку бажано мати  для кожної спеціальності зокрема, або, принаймні, для суміжних спеціальностей. Необхідними компонентами практичних завдань, на нашу думку, має бути теоретичний матеріал, проілюстрований цікавими прикладами, та система контрольних завдань, яка, з поміж інших чинників, залежать від наявності та забезпечення студентів англо-українськими фаховими словниками, та від вільного доступу до електронних словників. У протилежному випадку, це можуть бути тести, коли студентам пропонують вибрати переклад  з-поміж поданих варіантів. 
Як показує досвід, достатньо часу слід відвести перекладу тих прикладів, коли до ряду іменників долучаються прикметники, дієприкметники, числівники та сполучники, так як отримані навики допоможуть студентам самостійно перекладати навіть ті складні терміни, котрі на сьогоднішній день не входять до реєстру жодного словника.
Тетяна Гармаш
м. Київ

Впровадження новітніх інформаційних технологій при вивченні іноземної мови.

В сучасній системі освіти активно використовуються інформаційні технології й комп'ютерні телекомунікації. Особливо динамічно розвивається система дистанційної освіти. Цьому явищу сприяє ряд факторів, і насамперед  оснащення освітніх установ потужною комп'ютерною технікою й всесвітньою мережею Інтернет.
Розвиток інформаційних технологій надав нову, унікальну можливість проведення занять – впровадження дистанційної форми навчання. Як правило, при дистанційній формі навчання застосовуються електронні підручники. Вони можуть містити велику кількість вправ і прикладів, докладно ілюструвати різні види інформації. Крім того, за допомогою електронних підручників здійснюється контроль знань – комп'ютерне тестування. Практика використання електронних підручників показала, що студенти якісно засвоюють викладений матеріал, про що свідчать результати тестування.
Електронний підручник є комплектом навчальних, контролюючих, моделюючих і інших програм, у яких відбитий основний науковий зміст навчальної дисципліни. Електронний підручник часто доповнює звичайний, а особливо ефективний у тих випадках, коли він: забезпечує практично миттєвий зворотний зв'язок; допомагає швидко знайти необхідну інформацію; суттєво заощаджує час при багаторазових звертаннях до гіпертекстових пояснень; дозволяє швидко, але разом з тим в темпі, який найбільш підходить для конкретного індивідуума, перевірити знання по певному розділу. Електронний варіант підручника включає й засоби контролю, тому що контроль знань є однією з основних проблем в навчанні. Довгий час у вітчизняній системі освіти контроль знань, як правило, проводився в усній формі. На сучасному етапі застосовуються різні методи тестування.
Сучасні комп'ютери дозволяють із великою ефективністю відтворювати практично всі відомі дотепер види передачі інформації, і  тільки вони можуть реалізувати адаптивні алгоритми в навчанні й забезпечити викладача об'єктивним і оперативним зворотним зв'язком в процесі засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійний комп'ютер - це не тільки новий інтегрований носій інформації, це – пристрій, який найбільш адекватно відображає модель "face to face". Крім цього, тільки в комп'ютерах можуть бути реалізовані інформаційно-довідкові системи на основі гіпермедійних посилань, що також є однією з найважливіших складових індивідуалізації навчання.
 Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на заняттях з іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацьовування вимови; навчання діалогічного й монологічного мовлення; навчання письму; відпрацьовування граматичних явищ.
Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для одержання будь-якої необхідної інформації: країнознавчі матеріали, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідну літературу і т.д. На заняттях з іноземної мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навички й уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати вміння письмового мовлення; поповнювати словниковий запас; формувати стійку мотивацію до вивчення іноземної мови; налагоджувати й підтримувати ділові зв'язки й контакти зі своїми однолітками в іншомовних країнах. Віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за часові та просторові межі, надаючи користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак не можна забувати про те, що Інтернет – лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процесі заняття.







Наталія Головко, Наталія Морська
м. Львів

До проблеми науково-технічного перекладу в курсі іноземної мови
в технічному вузі

На сучасному етапі інтенсивного обміну науковою та технічною інформацією переклад науково-технічних текстів стає важливим засобом комунікації. У зв’язку з цим виникає необхідність з одного боку – глибокого теоретичного осмислення науково-технічного тексту як об’єкту дослідження, вивчення його особливості в процесі перекладу, з іншого боку – навчити студентів та аспірантів якісно і правильно перекладати науково-технічну літературу. 
У сучасних умовах, коли в світі спостерігається бурхливий розвиток техніки та збільшився потік інформації настільки, що навіть при використанні комп’ютерів неможливо своєчасно здійснювати переклад технічної літератури для потреб спеціалістів, зросла необхідність оволодіння елементарними навичками технічного перекладу з боку науково-технічної інтелігенції. Хоча в останні роки у зв’язку з реформою вищої школи у вивченні іноземних мов на перший план виступає практичне оволодіння іноземною мовою, як засобом спілкування, роль науково-технічного перекладу у процесі підготовки дипломованих інженерів не зменшилась і тепер. Це в ніякій мірі не суперечить вимозі навчання студентів навичок усного спілкування. В світлі вимог Болонського процесу це зараз дуже актуально. Вміння читати і перекладати технічну літературу за фахом базується на вмінні читати і перекладати загальномовні тексти. 
Помилково було б вважати, що досить знати дві мови, щоб перекладати з однієї мови на іншу. Знання мов ще не гарантує успішності перекладу – адже переклад, є особливим різновидом мовленнєвої діяльності.
Корисним при перекладі є знання різних закономірних відповідностей між двома мовами. Тому при вивченні іноземної мови потрібно постійно звертатися до зіставлень між рідною та іноземною мовами, як в граматиці, так і в лексиці. 
На наш погляд, доцільно поділити всю термінологію відповідної галузі, що передбачається до опрацювання на заняттях із науково-технічного перекладу на рецептивний та потенційний термінологічний запас. До рецептивного запасу слід включити загально технічну термінологію даної галузі та її "ключові" терміни. Студенти повинні впізнавати їх та правильно перекладати в різних контекстах автоматично, не звертаючись до словника, бо інакше затруднюється вивчаюче читання, а без цього неможливий переклад. Отже, над кожною лексичною одиницею рецептивного мінімуму слід ретельно працювати. Одиниці потенційного термінологічного запасу, як правило, не підлягають закріпленню.
Оскільки в іноземних мовах важливе місце займають похідні та складні слова, то словотвору слід приділяти більше уваги. Кількість словотворчих формантів (суфіксів, префіксів, коренів) набагато менша, ніж кількість термінів, що утворюються за їх допомогою. Тому знання семантики словотворчих формантів та моделей словотвору є дуже важливим при науково-технічному перекладі. Студентам можна дати кілька слів і запропонувати визначити значення похідних від них термінів або навести терміни з одним словотворчим формантом та їх переклад, запропонувавши визначити значення цього форманта. 
На першому етапі необхідно також вказати способи перекладу найчастіше вживаних синтаксичних конструкцій за методом "від змісту – до способу вираження". Головну увагу на заняттях науково-технічного перекладу потрібно звертати не на запам’ятовування студентами термінології або граматичних відповідностей, а на розвиток уміння визначати інваріантний зміст думки і виражати цю думку різними мовними засобами.
На другому етапі доцільно спочатку ознайомити студентів з основними принципами науково-технічного перекладу і лише після цього перейти до роботи над фаховими текстами. 
Повний курс науково-технічного перекладу, на нашу думку, повинен включати ознайомлення з усіма видами технічного перекладу –  від письмового повного або реферативного до усного консультативного, а навіть, і синхронного перекладу фахових текстів, наприклад, підчас наукової конференції.


Наталія Горелік
м .Київ

Оволодіння навичками усного мовлення у навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ.

За останні роки зросли вимоги щодо рівня оволодіння іноземними мовами фахівцями у немовних вузах. Іноземна мова, зокрема англійська  в Україні викликає значний інтерес, завдяки підвищенню зовнішньоекономічної діяльності підприємств, міжгалузевим взаємовідносинам, зв`язкам між підприємствами, як в Україні, так і за кордоном,  та широким використанням технічного обладнання. Робота в різних сферах діяльності потребує від вітчизняних спеціалістів володіння вміннями іншомовного спілкування. Тому в Україні існує тенденція підвищення ефективності підготовки кваліфікованих фахівців з високим рівнем володіння іноземною мовою.
При організації навчання іноземної мови, яка є компонентом системної підготовки фахівця, головну увагу потрібно приділяти тому виду іншомовної мовленнєвої діяльності, який забезпечує максимальне отримання професійно значущої інформації.
Визначаючи тенденції в курсі викладання іноземної мови, сьогодні називають передусім реалізацію комунікативного підходу. Комунікація розуміється як процес усного або письмового спілкування, суть якого полягає в обміні інформацією та її оцінюванні.
Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає формування у студентів комунікативної компетенції, яка вважається сформованою, якщо майбутній фахівець використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід.
Одним з найважливіших аспектів вивчення іноземної мови є оволодіння навичками усного мовлення. З точки зору сучасної методики, обов’язковим і необхідним компонентом навчання говорінню є розвиток навичок і вмінь діалогічного і монологічного мовлення.
Послідовність виконання вправ, починаючи з не комунікативних, потім умовно-комунікативних і закінчуючи комунікативними вправами з рольовим ігровим компонентом та методами проблемного навчання, безпосередньо забезпечує оволодіння  навичками спілкування, формування та удосконалення вмінь професійно спрямованого говоріння.
Навчання студентів немовних спеціальностей іноземної мови має свою специфіку як стосовно цілей навчання, так і стосовно вибору методів та прийомів роботи в процесі професійної підготовки.
Комунікативні складові дозволяють здійснювати такі цілі:
-	підводити студентів до різних видів розмовних текстів і заохочувати до вивчення мовних одиниць професійного спрямування;
-	розвивати мовленнєві навички за допомогою рольових ігор;
-	вдосконалювати навички в формуванні запитань і відповідей;
-	давати особисту інформацію і робити доповіді;
-	обговорювати різні ситуативні прийоми;
-	навчати студентів створювати мовні ситуації, відтворювати  і вміти реагувати на них;
-	практикувати контрольоване говоріння;
-	спонукати до висловлювання своєї думки;
-	запроваджувати говоріння базоване на мовних моделях але в ігровому форматі.
Провідним напрямом в оволодінні іноземною мовою є здобуття тими, хто навчається, такого рівня комунікативної компетенції, який дозволив би користуватися іноземною мовою в певній галузі професійної діяльності. У зв’язку з цим, постає питання про навчання студентів іноземної мови для спеціальних цілей або професійно спрямованої іноземної мови з метою формування вмінь професійного іншомовного спілкування сучасного спеціаліста.










Людмила Гребінник 
м. Київ

Ефективність бланкових методик при навчанні аудіюванню. 
(На прикладі практичного курсу німецької мови на немовних спеціальностях)

Аудіювання, поряд з говорінням, забезпечує можливість спілкування іноземною мовою. Несформованість аудитивних навичок є причиною комунікативних невдач. Отже, розуміння усного мовлення іноземною мовою потребує спеціальної підготовки.
При підборі аудіотексту слід враховувати як об’єктивні мовні чинники (автентичність, словниковий матеріал, зміст, композиція, граматичні особливості), так і індивідуальні особливості слухача (аудиторії слухачів), їх комунікативні потреби. Аудіоматеріал повинен стимулювати комунікацію, спонукати до дискусії, висловлення власної думки, поглядів, роздумів. 
Саме цими принципами ми керувались, працюючи над навчальним посібником з аудіювання «Hцrverstehen. Збірник аудіовправ з німецької мови» – Київ, 2009 – 166 с. Автентичні аудіотексти, включені до посібника, згруповані в 11 тематичних розділів: I Persцnliches: Bekanntschaft & Familie; II Alltдgliches Leben; III Freizeit & Aktivitдten; IV Studium & Beruf; V Kunst & Kultur; VI Weltliteratur; VII Deutschland: Land & Leute; VIII Natur & Umwelt; IX Wissenschaft & Industrie; X Zwischenmenschliche Beziehungen: natьrliche und soziale Voraussetzungen; XI Aktuelles. Такий тематичний діапазон дозволяє, по-перше, підібрати потрібний аудіоматеріал до того чи іншого модуля, а по-друге, на неспеціальних факультетах можливо застосовувати аудіювання з урахуванням специфіки напряму підготовки студентів (природничі науки, психологія, соціологія, історія, педагогіка і т.д.).
Робота з аудіотекстом складається з трьох етапів: дотекстового, текстового та післятекстового. Розглянемо види вправ, запропонованих у нашому навчальному посібнику та можливість їх застосування на кожному з вищезазначених етапів. Всі вправи посібника (виключаючи усні вправи) мають вигляд бланкового тесту, що передбачає письмову роботу безпосередньо в книзі. Цінність кожної з таких вправ полягає в її подвійній функції: можливості застосування не лише на етапах роботи з аудіотекстом, а й під час модульного контролю.
Дотекстовий етап. 
1) Вправи, спрямовані на словникову роботу: до аудіотексту подано лексичні одиниці українською мовою, німецькі відповідники до яких містить аудіотекст («Das Wetter» (с. 84)); вправи на знаходження в прослуханому тексті лексичної одиниці, що відповідає її німецькому тлумаченню («Die Eisenbahn» (с. 93));
Текстовий етап. 
1) Бланк для нотаток. Під час сприйняття на слух великої за обсягом інформації виникає необхідність занотувати певні цифрові дані, терміни, опорні слова. У таких випадках саме бланк для нотаток є найзручнішим дидактичним матеріалом («Der Anrufbeantworter» (с. 16), «Die Mehrsprachigkeit» (с. 109);
2) Вправи на впорядкування: визначення певного явища за описом («Die Kontinente» (с. 82)); аудіювання інтерв’ю («Eine Umfrage zum Sport» (с. 27)).
3) «Lьckentest»: Перед студентами ставиться завдання заповнити пропуски, яке вони виконують безпосередньо у процесі слухання. «Пропуск» того чи іншого слова не повинен бути випадковим. Всі вставлені слова послужать матеріалом для роботи на післятекстовому етапі аудіювання, а отже повинні цікавити викладача у граматичному чи семантичному аспектах («Die Bremer Stadtmusikanten» (с. 56), «Das Telefongesprдch» (с. 43));
4) Вправи на переклад («Wer war Mozart?» (с. 49));
5) Вправи з перефразування: знаходження в аудіотексті відповідників до перефразованих речень («Der Umweltschutz» (с. 94)).
Післятекстовий етап реалізується переважно усними видами роботи: 1). Відтворення сприйнятої інформації (Erzдhlen Sie diese Geschichte nach (с. 58), Lernen Sie das Gedicht auswendig und tragen Sie es vor (с. 62));
2) Продукування тексту за зразком (Bilden Sie nach dem Muster einen Dialog zum Thema «In unserer Universitдtsbibliothek». Spielen Sie den Dialog in der Gruppe vor (с. 29));
3) Творчий пошук: дискусія (Diskutieren Sie in der Gruppe ьber alle Vor- und Nachteile des Handys (с. 104)); висловлення власної думки (Und wie wichtig ist Sport fьr Sie? ДuЯern Sie Ihre persцnliche Stellungnahme zum Thema (с. 27)); рольова гра в групі (Machen Sie die gleiche Umfrage in der Gruppe, sammeln Sie Informationen und berichten Sie ьber Ihre Ergebnisse (с. 72)).
Контрольні вправи:
1) Визначення вірного чи невірного судження («Die Haustiere» (с. 12)), «Deutsch fьr das Visum» (с. 107)). 
2) Тести множинного вибору: («Wie mache ich mich selbstдndig» (с. 44), «Das Essen: typisch deutsch» (с. 73).
Отже, аудіювання, як один з видів мовленнєвої діяльності, який безпосередньо пов’язаний з успішним оволодінням комунікацією іноземною мовою, потребує ретельної підготовки кожного з його етапів. При цьому бланкові методики, завдяки своїй різноманітності, гнучкості та широким можливостям застосування, забезпечують ефективність процесу аудіювання.


Надія Грицик
м. Чернігів

Формування культурологічної компетенції студентів немовних спеціальностей як одне з найважливіших завдань навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі

Розширення та якісні зміни характеру міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація усіх аспектів суспільного життя роблять іноземну мову реально необхідною в різних сферах діяльності людини. Вона стає дійовим фактором соціально-економічного, науково-технічного і загально культурного прогресу суспільства. Це підвищує статус іноземної мови як освітньої галузі у вищих закладах освіти. Як зазначає В.Г.Кремень, «інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Без таких знань прилучитися до міжнародного співтовариства буде неможливо». Саме тому провідною метою вивчення іноземної мови (ІМ) студентами вищих навчальних закладів (ВНЗ) освіти різних напрямів підготовки стає формування культурологічної компетенції особистості.
Навчання ІМ у ВНЗ відбувається згідно з програмою з англійської мови для професійного спілкування (АМПС). Програма АМПС в свою чергу спрямована на виховання інтересу до культур європейських сусідів, формування відкритості, толерантності і поваги до представників інших культур. Це свідчить про те, що формування культурологічної компетенції надає можливість студентам усвідомити реалії та цінності як своєї, так і іншої культури.
Проблема формування у студентів немовних спеціальностей культурологічної компетенції – це новий напрям роботи в галузі іншомовної освіти, тому теоретичні аспекти зазначеної проблеми належним чином ще не з`ясовані. Однак відомо, що проблема вивчення мови через культуру  стала актуальною в Україні ще в кінці 90-х років минулого століття. Це пов’язано насамперед з тим, що виникла необхідність у фахівцях нового формату, які здатні використовувати іноземну мову як засіб комунікації з представниками різних культур і народів. Цією проблемою вже довгий опікуються як  вітчизняні так, так і закордонні науковці (Р.О.Гришкова, Л.П. Голованчук, Т.Колодько, О.О.Коломінова, Н.О. Саєнко, Л.В.Мельник, Риверс У.М., Пассов Е.И., В.В. Сафонова та інші).
Сучасний фахівець має не лише досконало володіти ІМ, але й культурою іншомовних країн. Для вирішення цієї проблеми необхідно змінити підхід до навчання ІМ у ВНЗ. Дослідники вказують насамперед на зміну статусу навчальної дисципліни «іноземна мова» з точки зору її культурологічної функції, оскільки мова – не тільки «джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх потреб освіченого народу». Саме тому провідною метою вивчення ІМ студентами ВНЗ різних напрямів підготовки стає культурологічна компетенція особистості. Згідно, сучасної концепції іншомовної освіти, яка базується на інтегрованому навчанні мови та культури країни, мова яких вивчається, на діалозі рідної та іноземної культур. Мета такої освіти навчання мови – через культуру, культури – через мову, формування homo moralis: людини із совістю, що розрізняє добро і зло, має високі, стійкі моральні орієнтири, якими керується у своїй діяльності.
В умовах державної орієнтації на встановлення всебічних контактів із країнами світу доцільно навчати ІМ як засобу інтернаціонального спілкування. Варто звернути увагу на розвиток у студентів здатності до спілкування на міжкультурному рівні. Цьому повинна сприяти побудова кожного заняття як моделі потенційного, цікавого за змістом спілкування студентів з носіями певної мови, насамперед, з іноземними ровесниками, завдяки чому студенти зможуть краще уявляти собі практичну та життєву перспективу засвоєння нової мови. І це приведе до суттєвого підвищення їхньої мовленнєвої інтенції.
На думку У. Риверс, навчальний  процес ІМ має протікати як діалог культур. Тому вивчення ІМ  слід цілеспрямовано залучати студентів до нової національної культури і формувати їхню культурологічну компетенцію як невід'ємну передумову успішного спілкування на міжкультурному рівні.
Дотриманню цього положення сприяють такі фактори: по-перше, відбір автентичних мовленнєвих матеріалів, і, по-друге, використання спеціальних засобів навчання, які допомагають студентам цінності іншомовної культури і, насамперед, культурно етичні правила поведінки її носіїв. Важливе місце в процесі вивчення мови приділяється роботі над оригінальними або адаптованими творами поезії та прози, з іншомовними казками та легендами, розповідями, більш великими творами класичного і сучасного характеру, діалогами з оригінальних сучасних джерел, які містять типові формули мовленнєвого спілкування носіїв мови. Підсилюється також і значення навчальних ситуацій, за допомогою яких моделюються умови, необхідні для використання відповідних країнознавчих реалій.
Отже, формування культурологічної компетенції у студентів немовних спеціальностей  ̶ є невичерпним джерелом їх виховання і розвитку, а також робить майбутніх фахівців духовно багатими людьми і толерантними до представників інших культур. 





Ірина Гріліхес
м. Київ

Професіоналізація під час підготовки перекладача у немовному ВНЗ

Наступне повідомлення є у деякій мірі продовженням теми, що стосується навчання іноземних мов у немовних вузах для надання випускникам другої спеціальності «перекладач» з метою розширення конкурентоспроможності майбутніх професіоналів на ринку праці.
На нашу думку, ця проблема варта уваги, оскільки мовний матеріал, який має подаватися студентам, наприклад, напряму підготовки «Міжнародні відносини» повинен в значній мірі відрізнятися від матеріалу та й характеру занять філологічного напряму.
Тут слід зауважити, що при наявності кількох спеціальностей у складі одного напряму, таких, наприклад, як «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право» та «Міжнародна інформація» виникають складнощі у змістовному наповненні навчальних програм та доборі навчального матеріалу.
Оскільки згідно Стандарту МОН України навчальний план для рівня «бакалавр» вищезгаданих спеціальностей включає такі предмети: 1.Іноземна мова; 2.Теорія та практика перекладу; 3.Іноземна мова спеціальності; 4.Перекладацька практика та на рівні «Магістр» - Практикум перекладу, необхідно зазначити деякі особливості викладання кожного з предметів.
Предмет «Іноземна мова» є фактично розширеним базовим  курсом мови, але досвід показав, що вже на перших двох курсах під час викладання цього предмету слід вводити поняття та визначення, що стосуються майбутньої першої спеціальності.
«Теорія та практика перекладу» - одне з найболючіших питань, оскільки підручників з навчання та підготовки майбутніх перекладачів, які б носили прикладний характер, практично не існує для цього напряму.
«Іноземна мова спеціальності» теж викликає певні труднощі, оскільки основні спеціальності в значній мірі відрізняються одна від одної, що вимагає відбору специфічного професійно орієнтованого матеріалу, який би допомагав розвивати та закріплювати вміння та навички використання професійної лексики у майбутній діяльності.
Найскладнішим є питання організації перекладацької практики, оскільки всі студенти напряму мають одночасно її проходити, а це з року в рік дає зростаючі цифри учасників процесу. При цьому, хотілося б урізноманітнити види перекладу під час практики, що створює додаткові труднощі.
Але головним є, безумовно, те, що підхід до підготовки перекладачів з чітко визначеною основною (першою) не філологічною спеціальністю  має, з одного боку, зберігати кращі традиції методики викладання мовних предметів, а з другого боку, розробляти нові підходи до вирішення проблем цієї галузі.


Валентина Гундарєва, Марина Курнілович
м. Киів

Проблеми та типові помилки, що виникають при перекладі  
професійної  правової лексики

Однією із основних цілей дисципліни „Теорія і практика перекладу” для студентів спеціальності „Міжнародне право” є знання, практичне використання і точний переклад юридично-правової термінології, що входить до нормативних правових документів: міжнародних статутів, законів й угод; базових текстів зі спеціальності, газетних статей з професійної тематики тощо. Вміння точного та коректного перекладу професійної термінології є надзвичайно важливим для майбутніх фахівців з міжнародного права, особливо для  роботи із юридично-правовою документацією і нормативними правовими документами.
Існують певні проблеми, з якими стикаються студенти при перекладі правової термінології, і тому буде доречним проаналізувати основі причини виникнення таких проблем та помилок, що по’вязані з ними: 
	Студенти намагаються перекладати окремі слова та словосполучення дослівно, незважаючи на багатозначність слів в англійській мові та на контекст, в якому вони вживаються:

Слово, словосполучення
Помилковий переклад
Правильний переклад
Contracting parties

With respect to

Pacific settlement 
(of disputes)
Treatment of prisoners

Natural persons


Public minister
Контрактні вечірки (партії)
З повагою до

Тихоокеанське поселення
Лікування ув’язнених

Натуральні (природні) особи (персони)
Публічний міністр
Сторони контракту, договірні сторони
Стосовно, що стосується
Мирне вирішення
(суперечок)
Ставлення до ув’язнених
Фізичні особи


Дипломатичний представник
	Студенти забувають про загально прийняті норми перекладу назв міжнародних організацій та нормативних правових документів: 


Слово, словосполучення
Помилковий переклад
Правильний переклад
The Universal Declaration of Human Rights
the Charter of the United Nations
the International Court of Justice

Універсальна декларація
прав людини
Хартія ООН


Міжнародний суд правосуддя
Загальна декларація
прав людини

Статут ООН


Міжнародний суд (ООН)


	Студенти часто ігнорують переклад найбільш вживаних латинських слів, словосполучень та скорочень, таких як:

opinio juris – переконання у правомірності
jus cogens – імперативний, обов’язковий для виконання
habeas corpus - розпорядження про приведення заарештованого до суду, судовий наказ про передачу арештованого до суду для належного судового розгляду
in rem – майнове право, абсолютний, майновий, стосовно самої речі 
in personam – відносний (про право), стосовно конкретної особи
actus reus – злочинна дія
mens rea – злочинний намір
i.e. (id est) – тобто
etc (etcetera) – тощо
e.g. (exempli gratia) - наприклад
Аналіз вищезазначених проблем та типових помилок допоможе викладачам та студентам уникнути серйозних проблем з перекладом професійної термінології, юридично-правової літератури, газетних та наукових статей і нормативних правових документів.


Людмила Гурєєва, Леся Степанцова
м. Київ

Сучасні інформаційні технології для розвитку навичок усного мовлення студентів технічних вузів

Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови – надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання.
Сьогодні інформаційні технологій – не просто одна з умов успішного вивчення іноземної мови, але й вимога часу. Мультимедійні засоби навчання роблять процес засвоєння знань більш цікавим та індивідуальним. Мультимедійні технології – це сукупність відео-, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі. До сучасних інформаційних технологій, які використовують в навчальному процесі, відносять електронні та гібридні бібліотеки, електронні посібники, довідково-пошукові системи Інтернет та ін.
Проте, навряд чи можна стверджувати, що українська вища освіта в повному обсязі використовує сучасні інформаційні засоби в процесі навчання. Згідно словам віце-прем'єра В‘ячеслава Кириленка, Кабмін має намір впровадити сучасні інформаційні технології в освіті і науці до 2010. Ця програма розроблена на виконання указу від 4 липня «Про заходи для розвитку освіти». Поки розвиток у цьому напрямі триває, зробимо короткий огляд доступних на даний момент мультимедійних засобів та їх використання з метою покращення комунікативних навичок студентів.
Найбільш розповсюдженим та доступним для студентів джерелом інформації є мережа Інтернет. Викладачі іноземної мови мають можливість проводити заняття у спеціально обладнаному комп’ютерному класі. Яким чином Інтернет можна використовувати для покращення усного мовлення студентів технічних вузів? Існує ряд сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності, і усного мовлення зокрема. Робота з сайтами вигідно відрізняється від традиційної роботи в аудиторії, тому що спілкування не обмежується питанням викладача і відповіддю студента. Як правило, Інтернет сайти надають  комплексі відео для перегляду або текст для прослуховування, активну лексику та лексико-граматичні вправи. Поєднання звукових, графічних, анімаційних та текстових ефектів дає можливість досить вдало імітувати ефект занурення в активне мовне середовище, моделювати процес спілкування, який наближений до реальних умов.
WWWпроекти розраховані на те, що учні отримують завдання, для виконання якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і представити потім результати свого пошуку у вигляді доповіді.
Проте, комп’ютерний клас – не єдине місце, де можна вдало використовувати новітні інформаційні технології для покращення навичок мовлення. Зробити роботу більш цікавою та різноманітною за допомогою мультимедійних засобів можна й у звичайній аудиторії. Для цього можна використати портативний комп’ютер (ноутбук). Одним з видів роботи є перегляд невеликого уривку відео з подальшим його обговоренням або відтворенням тексту по ролям. Для такої роботи можуть стати корисними як фільми на професійну тематику, так і звичайні художні стрічки, адже саме вони розвиватимуть вокабуляр повсякденної лексики.
Згідно порадам західних викладачів, корисною може стати навіть відеокамера. Усні відповіді, дискусії та доповіді студентів записуються на відеокамеру, після чого плівка переглядається і проводиться аналіз виступу студентів. Таким чином студенти мають можливість побачити себе зі сторони і проаналізувати власні помилки. Так само можна використовувати аудіо-магнітофон чи диктофон мобільного телефону.


Алла Давиденко
м. Київ

Переклад префіксальних термінів

Правильність перекладу префіксальних термінів значною мірою залежить від правильного визначення значення префікса та знання узагальненого значення термінів з тим чи іншим терміном ( наприклад, слід знати, що за допомогою префікса re- від термінів-дієслів утворюються терміни-дієслова, що мають узагальнене значення повторної дії, позначеної словотвірною основою: to rearm – переозброювати, to reread – перечитувати ). В цій статті розглядаються способи перекладу англійських наукових і технічних похідних термінів, утворених за допомогою деяких активних у термінотворенні префіксів. 
Префікс after – має такі значення:  “наступний” afterwind – післявибухові повітряні потоки. Терміни з цим префіксом можуть перекладатися на українську мову наступними способами:
	словами з префіксом “після” - : afterboil – післякипіння, aftereffect – післядія;

cловами з префіксом “до” - : aftercooler – доохолоджувач;
cполученням слів “наступний”, “вторинний”, “повторний”, “залишковий”, “додатковий” із відповідником основи англійського слова: afterchroming – повторне хромування, afterburst – вторинний гірський удар, aftercooling – наступне охолодження, aftercurrent – залишковий струм.
Терміни з напівпрефіксом all- утворюють прикметники із значеннями: всеохоплюваності, загальності: all-purpose – універсальний, багатоцільовий; all-inclusive – всеохоплюючий; all-risk insurance – повне страхування. Також утворюють прикметники із значенням виключності, чистоти вибірки: all-professional – такий, що складається виключно з професіоналів; all-White jury – журі присяжних, що складається виключно з білих, також вищого ступеня якості: all-powerful – найпотужніший. В українській мові є відповідний напівпрефікс все- , але зовсім не всі англійські словаз all- перекладаються українськими словами з все-. Можна зазначити наступні способи перекладу англійських слів з напівпрефіксом all- :
	словами з напівпрефіксом все- : all-weather fighter – всепогодний винищувач, all-European – всеєвропейський;

термінами з словами “загальний”, “повністю”, “цілком”, “виключно”: all-up weight – загальна польотна вага;
складними словами з складовими основами “ціло”, “суцільно”, “всюди”- : all-day – цілодобовий, all-metal – суцільнометалевий;
термінами, що включають слово “всі”: all-wheel – з приводом на всі колеса;
описово, шляхом розкриття поняття: all-wing airplane – “літаюче крило” (літак без традиційного флюзеляжу, де все розташовано на крилах. 
Префікс co- має такі значення: спільності, поєднаності: to co-edit – бути співредактором, to co-host – разом влаштовувати. В українській мові є префіксальні відповідники префікса co-, наприклад, префівкс спів-: co-founder –співзасновник, co-owner – співвласник. Терміни з префіксом ex- утворюють терміни, що містять семантичний компонент “колишній”, або “відставний”: ex-convict – колишній в’язень. Вони звичайно перекладаються похідними термінами з префіксом “екс”- ( наприклад, ex-champion – екс-чемпіон ) або термінами –словосполученнями, що містять слова “колишній” або “відставний” ( наприклад, ex-serviceman – відставний ( колишній ) військовослужбовець ).


Надежда Демченко, Жанна Симачевская
г. Полтава

К вопросу о социокультурном компоненте в системе языкового образования

В современном высшем языковом образовании специалисты выделяют в качестве основных тенденции углубление филологических и совершенствования педагогических знаний, навыков и умений. Особое место занимает в новой системе иноязычного образования интеркультурный и социокультурный аспекты, переосмысливаются  традиционные курсы страноведения, а также  содержание курса методики преподавания иностранных языков.
В связи с происходящими изменениями в отечественном  языковом образовании возникла необходимость внести существенные изменения в определение содержания изучения материальной и духовной культур стран изучаемого языка, которые позволили бы уйти от упрощенного фактологического подхода к ознакомлению с данными аспектами культуры и дать им дидактическую интерпретацию, ориентируясь на необходимость ознакомления со следующими компонентами:
	с системой ценностей, доминирующих в странах изучаемого языка, составляющих их социальных, профессиональных, возрастных и этнических групп;

с политической, экономической, научной, художественной культурой;
с традиционной и новой материальной культурой, промышленно-экономическим потенциалом как частью системы ценностей страны;
	с ценностно-ориентационными связями стран изучаемого языка (например, Еврокультуры);

с социокультурными особенностями речевого этикета устного и  письменного общения, техникой участия в нем на ИЯ;
с социокультурными особенностями и речевым поведением национально-специфичных форм общения как характерной особенности стиля жизни в странах изучаемого языка;
	со способами грамматического и лексического варьирования иноязычной речи в рамках формального и неформального общения;

с общественной жизнью и культурой стран изучаемого языка как членов мирового сообщества;
осознанием себя как носителя определенных социокультурных взглядов, как гражданина своей страны, члена мирового сообщества. 


Svitlana Deshko, Liudmila Lykhochvor
сity Lviv

Business skills training materials

There is a growing amount of business skills training material on the market, mostly aimed at company training programmes and business schools. Although they are not designed for language teaching, and are often considerably more expensive than dedicated language teaching material, there are many good reasons why these materials (carefully selected) can provide a valuable resource for Business English trainers. These materials are created and designed by people with a lot of business and business training experience. The target skills and practices have been carefully researched and the contexts in which the training points are presented have a high credibility. The market is more profitable and production budgets are therefore higher than in the Business English market, and this results in very high-quality products. 
Business skills training materials provide a bridge between Business English materials and authentic materials. They are produced for training purposes and they cannot be said to model authentic language. However, the scripting of business training videos usually comes closer to natural English than that of Business English videos. They are valuable for trainers and learners who have not bad business experience because they provide insights into typical business situations, behaviors, and procedures. Even job-experienced learners may learn something from them (for example, how to co-operate with others to solve problems, how to negotiate more effectively). But the main objectives in using the material for Business English purposes will be language-related. For example: a business simulation game may provide an excellent opportunity for a group of learners to discuss a business problem in English; a management training video featuring a meeting may a useful vehicle for introducing key language, together with an opportunity to develop effective listening skills for meetings.
Business skills training materials would normally fill a supplementary role rather than providing the basis for a course.
There are several different kinds of material available, and further information about two categories, video and games, is given below. A third category which might be considered is case studies. These are normally developed for management training and present a business case, or problem, which a group of learners must discuss and find solution for. The main problem is using these with language learners is that they normally involve a great deal of background reading, and often more time may be spent in absorbing the details of the case than in discussing and developing interactive skills. They are also difficult to obtain as they are usually produced by management training schools and are not generally sold to the public. Some Business English materials present case studies which are much more manageable in terms of the amount of background data provided, and the level of language used to present the data. Depending on the needs of a particular group, it will probably be advisable to opt for these rather than actual management training case studies.
Videos may focus on various themes: general business skills (for example, how to run effective meetings, how to sell how to structure a presentation); personal development skills (for example, how to deal with awkward customers, team-building, how to be a good boss); good business practice (for example, project management, finance control, data security).
Some videos take a serious approach to the presentation of the main training points, perhaps using a presenter to explain and short scenes of critical incidents to illustrate. An example of this type is the video Going International, which gives advice to Americans doing business internationally who could meet difficulties because of a lack of cross-cultural awareness. Others use a humorous style of presentation, often involving a somewhat comic character who does everything wrong. The Video Arts series of training videos has many examples of this type. Others may use drama: a serious situation develops in a company which could have been avoided if the people responsible had been aware of certain important business strategies. Examples of this type can be found in the Melrose series of training films. All are entertaining to some degrees, although in the case of humorous videos especially, the trainer must consider to what extent the style of presentation is suitable for his or her learners.
Before using a business skills video, the trainer should think carefully about the best way to exploit it from a language learning perspective. Some videos can be purchased as a package including ready-made language teaching materials for use with the videos in its library. 


Svitlana Deshko, Lesia Polna
Lviv

Audio and video materials and business games

Authentic audio and video materials provide a model of spoken language, which differs in many features with written language. However, as already pointed out, scripted audio or video tapes do not represent natural speech, and may even have more in common with written language: sentences will be complete, there will be no rephrasing or repetition, no hesitations or false starts, and no grammatical mistakes. In media recordings, natural speech is likely to be heard in interview situations, but apart from this, nearly everything will have been scripted. There is even a recognizable style for TV reportage, which may or may not be an appropriate model for business people. Recordings made at live events are much more likely to reflect all the imperfections of natural speech. However, professionally-recorded material provides useful listening practice and can be a stimulus for many oral and written activities.
It should be noted that the language used in authentic audios and videos recorded for a native-speaker audience will generally be too fast and too complex for low- level learners to follow. If it is appropriate, low-level learners could be exposed to such videos, but with a relatively simple tasks (for example, gist listening), and very short extracts should be chosen. For learners at any level, a short extract (three to five minutes of audio or video material) per session will be sufficient. To sit through half and hour of video demands too much concentration. An exception can be made for high-level learners who need to practice note-taking or minute-taking skills.
As with text materials, audio and video recordings can be used simply as background information for the trainer, or for listening practice, for language work, or as the stimulus for a variety of oral activities. Video recordings can be played with or without sound: without sound gives the viewers the opportunity to guess what is going on from the actions and body language of the people in the film, and to guess their relationships and their reactions to new events. This can be especially useful in the context of social English and for developing cross-cultural awareness. Videos of manufacturing process can be played without sound for learners to create their own commentary, or simply to point and name if they are at a low level. Both audio and video recordings can be stopped at strategic points to ask learners to predict what will happen next, or what will be said next (for example, after a question is asked). The freeze frame facility on a video recorder is useful for discussing a particular scene, pointing and naming things, or talking about the people in the film and what they are doing.
As with text material, the subject-matter of a video can be exploited in a number of ways. Information-transfer activities can be devised; role plays can be set up; learners can be asked to summarize, to write reports, to act out scenes using own words, and so on.
TV and radio are best when ‘’fresh’’ and would normally be recorded on the same day that it will be used in class. It is especially useful for journalists, PR staff, the information services staff of companies, economists, and others who have to follow reports or make reports themselves. In general interest terms, it can be useful for almost anybody since people who travel need to be able to follow and talk about current events. Business people often complain that they find it hard to carry on a conversation during a business lunch, for example: news items can often provide useful topics for conversation. The implication of news items for business, for companies, or a nation provide useful discussion points.
Business stimulation games can be categorized in two main groups: in-context games and out-of-context games. In-context means that the game simulates real life as nearly as possible. This group includes sales and negotiation role plays, problem-solving discussions, or simulated meetings set in a modern business environment. Out-of-context games are those which practice the target skills in unreal or unlikely situations. Games in this group may require the participants to imagine that they are on the moon or living in Ancient Egypt at the time of the Pharaohs.
Games are designed to train businesspeople in interpersonal skills, for example, co-operation, listening, leadership. Apart from those that have a special target audience (for example, sales role-plays are for sales representatives), they can usually be used with a wide range of people. The main requirement is that the language ability of non-native speakers should be high enough to enable them to participate. One of the principle values of these games is that the participants become so involved that they forget their fear of speaking English: they gain considerable fluency practice, and learn to interact and communicate with their fellow learners. Certain language areas can also be targeted by the trainer, such as questioning, clarifying, suggesting, agreeing, and disagreeing.


Ірина Добош 
м. Львів

Організація мовленнєвого акту і вживання комунікативних стереотипів

У системі механізмів мовлення виділяються окремі стереотипні компоненти висловлювання, від правильності перекладу яких залежить правильність сприймання і розуміння інформації. Специфіка перекладу різних комунікативних стереотипів вступу, підтримання й завершення мовленнєвого акту визначається їх системною позицією і функціональним призначенням – сприяти адекватному розумінню значення основного повідомлення.
Крім об’єктивних факторів, що утруднюють переклад комунікативних стереотипів, існують і суб’єктивні, а саме: різні випадки використання даних одиниць в рамках індивідуально-субєктивної інтерпретації їх мовцями. Тому перекладачеві доводиться враховувати не лише критерій контекстуальної узуальності, а й критерій обмеженого одиничного вживання. У будь-якій розмовній сфері комунікативні стереотипи реалізують як узуальну, так і оказіональну характеристики, які взаємодіють і варіюються залежно від лінгво-психологічних завдань речення.
При дослідженні ролі різних засобів і обміну інформацією, слід враховувати психологічні фактори подачі і одержання нового за допомогою комунікативних стереотипів. Для однієї особи, яка дістає інформацію, повідомлення буде новим і тому буде включати інформацію, для іншого те саме повідомлення буде позбавлене інформації, оскільки зміст повідомлення йому вже відомий або взагалі незрозумілий.
А щодо діалогу, то при швидкому обміні репліками співрозмовники по-різному оформлюють думку та по-різному підступають до основного змісту й тлумачать його з різних психо-вербальних позицій.
Тому, хоч будь-яка модель комунікативного стереотипу при обміні інформацією створює умови для правильного її розуміння, реалізуючись у конкретних формах, вона несе різне комунікативне навантаження.
Аналізуючи характер суб’єктивно-психологічної перцепції й різних ситуативних зв’язків з точки зору нормативної реалізації стандартизованих мовленнєвих настанов, можна зробити висновок, що кодифікаційні вимоги до вживання даних стереотипних формул зводяться до таких параметрів дослідження: 1) лексико-семантична  значимість мовленнєвих одиниць; 2) ситуативні особливості перебігу мовлення; 3) роль стереотипів як сигналів.
У мовленнєвому акті можливе лінгвістичне здійснення процесу сприймання, розуміння та реакції частково за допомогою типізованих моделей, які можна кодифікувати й систематизувати з більшою або меншою точністю шляхом узагальнення мовленнєвого досвіду та беручи до уваги аналогічні ситуації, з яких можна виділити однотипові контексти.
Існують три типи моделей – ініціальні комунікативні стереотипи, які вводять інформацію у мовленнєвий акт; які підтримують; завершують інформацію, виводячи її з речення. У цій класифікації можна виділити окремий тип стійких спеціальних формул початку, підтримки, виведення з мовлення. 
Підсумовуючи вищесказане, відзначимо, що опозиція парадигматичний-синтагматичний рівень властива тільки рівневі системи, а на рівні мовлення фактичні контекстуальні реалізації її свідчать про безперервну динаміку варіювання провідних моделей. 


Світлана Добровольська
м. Дубляни

Інтернет-технології у процесі оволодіння студентами-заочниками вищих навчальних закладів іншомовним писемним спілкуванням

Проблема оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності іноземною мовою (ІМ) особливо гостро стоїть в умовах заочного навчання. Студент-заочник, маючи на меті оволодіти іншомовною міжкультурною комунікацією, повинен сам створити відповідне середовище (навчальне, іншомовно-комунікативне тощо), яке слугувало б розвитку вмінь і навичок у вивченні та навчанні ІМ.
Сьогоднішня ситуація у заочній підготовці фахівців-філологів покращується завдяки впровадженню у навчальний процес дистанційного навчання (ДН). ДН – це особлива індивідуальна форма навчання, яка базується на використанні інформаційно-телекомунікаційних технологій з метою організації повноцінного навчально-виховного процесу незалежно від того, на якій відстані знаходяться суб’єкти навчання. Таке навчання створює дистанційне навчальне середовище, в якому відбувається процес навчання за допомогою комп’ютера та комп’ютерних технологій, в основі яких лежить інтерактивний взаємозв’язок між викладачем та студентами.
Інтеграція ДН у заочну форму навчання і вивчення ІМ - це насамперед моделювання іншомовного середовища завдяки використанню інформаційних та телекомунікаційних технологій.
ДН передбачає використання суб’єктами навчання інтернет-технологій, завдяки яким уможливлюється організація міжособистісного спілкування. Інтернет створює умови суб’єктам навчання як для індивідуального спілкування, так і для спілкування у групі. До таких служб інтернету належать електронна пошта, телеконференції, чатові технології. Відомо, що використання комп’ютерних технологій інтенсифікує в першу чергу навчання писемного мовлення (ПМ) як форми спілкування на всіх етапах опанування іншомовною комунікацією.
Важливо врахувати можливості  інтернет-технологій, зокрема чатової технології, у процесі  розвитку писемно-мовленнєвих умінь в умовах самостійної навчальної діяльності студента-заочника вищої школи.
Чатова технологія – це спосіб організації дистанційного навчання, який базується на використанні мережевої технології з метою створення віртуального навчального середовища  для комунікації двох або більше партнерів по спілкуванню у реальному часі. Немає сумніву в тому, що використання чатових технологій оптимізує навчальний процес з метою розвитку і формування навичок і вмінь іншомовного спілкування. Проте висвітлення процесу організації навчальної діяльності студентів-заочників з боку викладача у разі впровадження ДН, взагалі, та використання чатових технологій, зокрема, з метою оволодіння іншомовним спілкуванням  є недостатнім.
До складу ДН, в основі якого лежить використання інформаційних ресурсів, зокрема дистанційних курсів, входить навчання студентів у синхронному режимі, що утворює  віртуальне дистанційне навчальне середовище. Завдяки йому уможливлюється формування навичок і вмінь читання і письма у формі непідготовленого діалогічного  мовлення. Таку комунікацію можна  створити завдяки чатовим технологіям, одним із засобів  яких є chatroom (chatroom у перекладі з англійської. мови - кімната для дружньої бесіди). Мета застосування зазначеної технології в умовах заочного навчання полягає в організації групової роботи у реальному часі, яка забезпечує насамперед консультативну діяльність студентів-заочників у міжсесійний період. Крім того, навчання організоване  таким способом  створює позитивні умови для інтенсифікації навчального процесу з метою формування та розвитку іншомовних писемно-мовленнєвих навичок та вмінь.
Як показує реальна практика, одним із недоліків заочного навчання і вивчення ІМ за традиційною системою є  недостатність спілкування викладача із студентами, що сповільнює процес оволодіння іншомовною комунікацією. ДН із використанням чатів уможливлює створення віртуального спілкування студентів-заочників у міжсесійний період у реальному часі та інтенсифікацію оволодіння писемного мовлення іноземною мовою. Крім того, віртуальні заняття у chatroom у позааудиторних умовах є одним з оптимальних засобів навчання з метою компенсації  відсутності реальних занять у міжсесійний період.
Відомо, що комп’ютерні технології взагалі, та чатові зокрема, розширюють межі формування писемно-мовленнєвих навичок і вмінь з ІМ у сфері написання доповідей, резюме або рефератів. Щодо застосування chatroom,  то, зазначена технологія може сприяти створенню віртуального навчального середовища кожному студенту, географічно віддаленому від вищого навчального закладу, за участю викладача.
Завдяки спілкуванню із носіями мови у чатах розширюється тезаурус того, хто навчається, а також створюється можливість отримати країнознавчу інформацію від партнера по спілкуванню.
Застосування чату у навчальному процесі з метою оволодіння іншомовним спілкуванням сприяє:
q	оволодінню іншомовним матеріалом за участю викладача;
q	 розвитку та удосконаленню комунікативних вмінь як за допомогою викладача, так і партнера по спілкуванню з тієї країни, мова якої вивчається;
q	отриманню автентичного матеріалу для навчання і вивчення іноземної мови;
q	ознайомлення із соціокультурними особливостями спілкування через Інтернет.


Наталія Дудич
м. Дубляни

Формування у студентів немовних ВНЗ англомовної професійно-спрямованої компетенції у говорінні

Під впливом змін, що відбуваються в суспільстві, ситуація в галузі навчання студентів іноземної мови в немовному вузі значно змінилася: рейтинг курсу «Іноземна мова» суттєво підвищився, складаються сприятливі умови, які стимулюють методичну діяльність відповідних кафедр. Орієнтація курсу на формування у студентів немовних спеціальностей умінь різних видів професійного спілкування з використанням іноземної мови вимагає вирішення цілого ряду питань, що стосуються оптимальної організації процесу навчання згідно сучасних вимог та реальних умов викладання.
Визначаючи тенденції в курсі викладання іноземної мови, сьогодні називають передусім реалізацію комунікативного підходу. Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає формування у студентів комунікативної компетенції, яка вважається сформованою, якщо майбутній фахівець використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід.
Максимально стислий курс іноземної мови у немовному закладі вносить свої корективи у програму, висуваючи як найактуальнішу проблему інтенсифікацію навчання. Викладачі цих закладів змушені враховувати недостатній рівень знань і вмінь, з якими випускники середніх шкіл приходять до інших навчальних закладів, а також вирішувати проблему навчання студентів з різним рівнем мовної підготовки.
Вважаючи комунікативну компетенцію метою і результатом навчання, не слід забувати, що її досягнення можливе лише за умови сформованості лінгвістичної компетенції, як одного із специфічних аспектів навчання іноземної мови (ІМ).
Відомо, що засвоєння граматики іноземної мови викликає великі труднощі у студентів немовних вузів. Надто розтягнуте пояснення граматики, довге і складне викладання граматичних правил у підручниках не можуть зацікавити студентів-нефілологів забезпечити позитивну мотивацію. Як досягти стійкого і швидкого засвоєння досить великого обсягу знань, який є необхідним для практичного володіння мовою, з найменшою втратою часу і зусиль?
Вважаю, що ефективним способом у роботі з граматичним матеріалом, що виправдав себе на практиці, є використання опорних граматичних сигналів. 
Крім проблеми засвоєння граматики ІМ, існує і є актуальною проблема вивчення фахової термінологічної лексики студентами немовних вузів. Термінологічна лексика необхідна студентам насамперед при читанні спеціальних текстів за фахом з метою отримання професійної інформації, для ведення професійно-орієнтованої бесіди або дискусії із зарубіжними фахівцями, а також при написанні анотації, реферату чи повідомлення.
Засвоєння студентами фахової термінології, як невід’ємного складника функціональної компетенції є запорукою успішного професійно спрямованого навчання іноземної мови.
Очевидно, що вивчення термінологічної лексики при викладанні іноземної мови професійного спрямування буде тим успішнішим й ефективнішим, чим краще зроблений вибір іноземномовного фахового матеріалу, який залучається до навчального процесу. Таким базовим матеріалом є, перш за все, тексти фахового спрямування.
Від змісту відібраного матеріалу буде залежати наскільки ефективно  викладач зможе організувати навчальну діяльність на занятті, створити ситуації для пошуку та аналізу визначеної інформації, проконтролювати зміст висловлювань студентів і водночас розвивати їх аналітичне мислення, наукову здогадку, інтуїцію, критичний підхід до вміщеної в текстах інформації, спонукати їх до активної, творчої діяльності, як при читанні текстів, так і в інших видах мовленнєвого спілкування.
При такому підході до опрацювання термінології у навчальних текстах буде діяти принцип, згідно з яким "викладач забезпечує мову, а студент забезпечує зміст". З цього випливає, що викладач іноземної мови, який, не є, скажімо, економістом чи техніком, не буде вчити студентів економічних законів чи категорій, пояснювати економіку чи фінанси англійською мовою, судити про фахову компетентність студентів, про фаховий зміст їх висловлювань. Це справа спеціалістів певного профілю. Викладач іноземної мови формує і розвиває комунікативну компетенцію студентів з іноземної мови, а не фахову компетенцію з мікроекономіки чи маркетингу, інжинірингу, медицини чи будь-якої іншої дисципліни. Завдання викладача англійської мови - вчити майбутнього спеціаліста у певній галузі головним чином розмовляти іноземною мовою про свій фах та фахові аспекти, використовуючи різні засоби.
Окресливши тематику фахових текстів та відібравши термінологічну лексику для активного засвоєння студентами, потрібно створити комплекс вправ з метою вирішення комунікативних і пізнавальних задач при роботі з фаховою літературою. 
Навчання професійно-спрямованого говоріння має свої особливості: вправи повинні відповідати таким стабільним вимогам, як заданість ситуації, професійна спрямованість завдань, природність ситуації спілкування, вмотивованість мовленнєвої дії студента, наявність вказівок на дію з матеріалом, новизна.
Таким чином, навчання професійно спрямованого говоріння будується на принципах і критеріях, характерних для навчання ІМ в цілому. Але процес навчання має свої особливості, які були зазначені вище, а саме: процес формування професійно спрямованої компетенції студентів здійснюється поряд з формуванням їх професійної компетенції.


Алла Дядечко
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Профессия и язык: два в одном

Нелепо игнорировать и недооценивать широкие возможности человеческого общения, предоставленные современными информационными технологиями. Но наряду с этим приходится признавать социальную терпимость по отношению к тотальной языковой необразованности, небрежности и даже опасной деградации. В результате в обществе утрачивается потребность в ощущении полноценности и комфортности от соблюдения правил  и норм коммуникации, необходимости сохранить и защитить язык от разрушений и потерь. 
В нынешних условиях переходного периода, в сложной экономической, политической, социальной и культурной ситуации  преподаватель  украинского вуза не может не осознавать невероятную ответственность за качество своего труда, от которого зависят судьбы и будущее как отдельных людей, так и государства в целом. Независимо от учебной дисциплины, язык продолжает оставаться основным инструментом поиска, формирования, передачи, постижения знаний и самовыражения интеллекта, трансляции культуры  в обществе. Иностранным же языкам досталась особая миссия: с одной стороны -единения, стандартизации и унификации мирового человеческого общежития, а с другой стороны - взаимообогащения и демонстрации возможностей всех ныне существующих языковых систем.
В течение последних 10-15 лет традиционный академический подход к изучению и преподаванию иностранных языков сменился сугубо прагматическим, максимально нацеленным на конкретный практический заказ, поскольку кардинальные изменения претерпели многие факторы, как лингвистического, так и экстралингвистического характера, определяющие данный процесс. 
Изменилась языковая среда, которая стала информационно насыщенной, динамичной и потому очень конкурентной. Сила, контроль и успех перешли в руки тех, кто способен отслеживать, управлять и использовать в своих интересах информационные потоки  всех возможных видов и форматов. Навыки владения иностранными языками стали рассматриваться не как разовые, применяемые от случая к случаю, а как залог адекватного восприятия быстро изменяющейся среды и адекватной реакции на эти изменения.
Произошли серьезные трансформации в мотивационной области студентов, изучающих иностранный язык  в рамках вузовской программы. Студенты с разным исходным уровнем языковых навыков в равной степени осознают важность владения иностранным языком в достижении своих профессиональных и карьерных целей. Они пользуются услугами среды с постоянно растущими образовательными возможностями (международные программы, проекты, конкурсы и т.д.). Стираются межнациональные и межъязыковые границы при поиске и использовании электронных источников, содержащих информацию, необходимую для выполнения студентами повседневных учебных заданий. При подготовке индивидуальных и творческих заданий иноязычные источники Интернета становятся  даже более приоритетными, стимулируя творческие и исследовательские навыки студентов.
Выполнение исследовательских работ немыслимо без обращения к информационным источникам на неродном языке как на  этапе поиска конкретной информации, ее обработки и использования, так и презентации результатов собственного исследования, публикаций  и всех возможных видов общения и сотрудничества с  отечественными и зарубежными коллегами.
Значительно возрос потенциальный методический ресурс преподавателей иностранных языков, преподавателей вузов в частности. Появление международных стандартов, программных документов, содержащих конкретные практические рекомендации, дают возможность планировать учебный процесс в целом и его отдельные этапы. Огромное количество учебных материалов, имеющих обязательную электронную поддержку, дают преподавателю инструмент подготовки профессионала международного уровня.
Следует отметить важность такого фактора, как психологическая адаптация и готовность самих преподавателей профессионально реагировать на быстро изменяющиеся запросы  языковой среды и постигать довольно узкие подобласти иностранного языка, связанные с будущей специальностью студентов.
Самым серьезным препятствием на пути реализации вышеперечисленных целей и намерений по-прежнему остается крайне ограниченный временной ресурс, так и не претерпевающий изменений в течении последних лет. Масштабные задачи, стоящие перед преподавателем иностранного языка в вузе, и отсутствие реальной возможности их выполнения вынуждают преподавателей прилагать огромные усилия, чтобы сжать предусмотренные стандартами временные рамки, что не может не сказаться на качестве конечного продукта их деятельности.
В данной статье хотелось бы поделиться личным  и коллективным опытом решения некоторых проблем, связанных с преподаванием иностранного языка студентам  неязыковых специальностей последнего года обучения, т.е. обучением  языку профессионального общения преподавателями кафедры иностранных языков Сумского государственного университета.
Решение о введении с сентября 2008г. в учебную программу  студентов последнего года обучения  обязательного курса иностранного языка было оценено моими коллегами как крайне рациональное и давно назревшее. Студенты получили возможность пройти повторительный курс языка, восстановить свою языковую форму на более высоком уровне. У них также появилась возможность объединить свои языковые и профессиональные способности и навыки. Увеличение общего объема учебной нагрузки на кафедру также немаловажно в непростое время, переживаемое сегодня сферой высшего образования. 
2008-09 учебный год стал годом своего рода испытаний для преподавателей кафедры, приобретением практического опыта нового типа.
В сжатые сроки были обговорены и утверждены программы новых  курсов. В их содержание была включена информация, которая бы а) находилась в  рамках нужной тематики и была знакома студентам в ходе изучения других специальных дисциплин; б) отражала сегодняшние подходы со стороны  отечественного и мирового сообщества; в) была представлена в чисто практическом формате; г) учитывала  интересы  и приоритеты определенной возрастной категории, носила занимательный характер; д) соответствовала языковым возможностям студентов и давала возможность совершенствовать их навыки владения иностранным языком; е) повышала общий интеллектуальный и профессиональный уровень будущих выпускников.
Практика показала, что неготовность отдельных преподавателей   быстро и адекватно реагировать на новые запросы снижала мотивационную планку студентов, уровень доверия и взаимного уважения, что  приводило  к  потерям в качестве конечного образовательного продукта. Критические замечания в адрес отдельных преподавателей были высказаны со стороны самих выпускников и стали поводом  для анализа и корректировки внутри педагогического коллектива кафедры.
К несомненным удачам  следует отнести высокий уровень активности студентов и  владения языком в ходе их участия в таких видах учебной деятельности, как  научная конференция и защита дипломных работ на иностранных (английском и немецком) языках.
При проведении научных конференций среди выпускников преподавателям кафедры помогает их богатый опыт, накопленный за долгие годы реализации данного вида интерактивной учебной деятельности, практикуемого в стенах СумГУ в течении всего срока обучения. Участие в таком масштабном, многоступенчатом, эмоционально окрашенном виде работы, как конференция, является не только способом личностной самореализации каждого студента посредством иностранного языка, показателем общего состояния и качества организации и реализации учебного процесса, но и источником  морального, психологического и профессионального удовлетворения преподавателя, стимулом  для его дальнейшего самосовершенствования.
Введение обязательного курса иностранного языка для выпускников привело также к резкому увеличению количества студентов, защищающих дипломы на иностранном языке. Приказом по СумГУ за каждым выпускником был закреплен преподаватель-консультант по иностранному языку  с максимальным учетом пожеланий самих студентов и преподавателей, поскольку за годы учебы между ними сформировались определенные личностные отношения.
Анализируя подготовку и  защиту дипломных проектов в мае-июне 2009г., общее количество которых составило 39, преподавателями кафедры иностранных языков был накоплен как положительный, так и отрицательный опыт проведения данного вида учебной деятельности. В целом кафедры оказывали содействие в организации защит дипломных проектов на иностранном языке.  Однако на отдельных кафедрах не удалось создать естественную языковую атмосферу, которая бы позволяла студентам-дипломникам не только продемонстрировать собственные языковые возможности, но и получить достойную профессиональную оценку собственного труда. Случались и проявления некоторой доли скепсиса в отношении полезности и рациональности  кооперации такого рода. Хочется надеяться, что ситуация приобретет более позитивный характер под влиянием временного и личностного факторов. Тем не менее, приятно отметить установление отношений полного взаимопонимания и продуктивного сотрудничества с коллегами, наличие желания и конкретных инициатив для дальнейших совместных усилий по подготовке будущих специалистов и даже совместных научных проектов.
После подведения итогов работы со студентами-специалистами и магистрами в 2008-2009 учебном году коллективом кафедры иностранных языков в адрес администрации университета  были высказаны предложения по внесению изменений в организацию учебного процесса данной категории студентов (дифференцированное обучения выпускников с неодинаковым стартовым уровнем владения языком, повышение требований и уровня обучения для студентов с высоким уровнем языковых навыков). Частично наши требования были учтены в организации учебного процесса в текущем учебном 2009-2010 году. Мои коллеги уже приступили к работе со студентами-дипломниками,  количество которых выросло до 55. Им в помощь кафедрой иностранных языков разработан специальный языковой курс объемом в 16 часов, который запланирован на март-апрель 2010г.
Хочется надеяться, что  последующий опыт работы преподавателей кафедры иностранных языков СумГУ со студентами-выпускниками приведет к подготовке действительно конкурентноспособных специалистов, изменит общую языковую политику внутри вуза и укрепит его позиции на рынке образовательных услуг.







Юлия Жароид, Нина Рудь
м. Київ

Фразеологизмы как одна из языковых универсалий

Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и художественной литературы. Разумное использование фразеологиизмов делает речь более идиоматичной.
В некоторых фразеологизмах сохраняются архаические элементы — представители предшествующих эпох.
Фразеологические единства – это такие устойчивые сочетания слов, в которых при наличии общего переносного значения отчетливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов: to spill the beans – выдать секрет; to have other fish to fry – иметь дела поважнее; to throw dust into smb.’s eyes – заговаривать зубы; to be narrow in the shoulders – не понимать шуток.
Фразеологические сочетания – это устойчивые обороты, в состав которых входят слова и со свободным, и с фразеологически связанным значением: a bosom friend – закадычный друг, a narrow escape – спастись чудом, Adam’s apple – адамово яблоко, to pay attention to smb. – обратить на кого-либо внимание, и т.д. 
Перевод фразеологических единиц с английского языка на другие представляет значительные трудности. Это связано с тем, что многие из них являются яркими, образными, лаконичными, многозначными. При переводе нужно не только передать смысл фразеологизма, но и отобразить его образность, не упустив при этом его стилистическую функцию. Также необходимо учитывать особенности контекста.
Передача на английский язык фразеологических единиц – очень трудная задача. 
Фразеологические эквиваленты могут быть полными и частичными. 
Полными фразеологическими эквивалентами являются те готовые английские эквиваленты, которые совпадают с русскими по значению, лексическому составу, образности, стилистической окраске и грамматической структуре; например: соль земли – the salt of the earth, играть с огнем – to play with fire, трудолюбивый как пчела – busy as a bee.
Частичные фразеологические эквиваленты можно разбить на три группы.
К первой группе относятся фразеологизмы, совпадающие по значению, стилистической окраске и близкие по образности, но расходящиеся по лексическому составу: сулить золотые горы – to promise wonders, to promise the moon, в гостях хорошо, а дома лучше – East or West, home is the best, купить кота в мешке – to buy pig in a poke, овчинка выделки не стоит – the game is not worth the candle. 
Ко второй группе относятся фразеологизмы, совпадающие по значению, образности, лексическому составу и стилистической окраске, но отличаются по таким формальным признакам, как число и порядок слов, например: играть на руку кому-либо – to play into smb.’s hands (здесь расхождение в числе); не все то золото, что блестит - all is not gold that glitters (расхождение в порядке слов); за деревьями не видеть леса – not to see the wood for the trees (расхождение в порядке слов).
К третьей группе относятся фразеологизмы, которые совпадают по всем признакам, за исключением образности. В русском языке есть оборот - быть как на ладони, а в английском языке в таких случаях принято говорить - to spread before the eyes, to be an open book. По-русски мы говорим - старо, как мир, а по-английски та же мысль передается оборотом - as old as the hills.
Существуют различные виды переводов. 
Описательный перевод, т.е. перевод путем передачи смысла английского оборота свободным словосочетанием. Описательный перевод применяется тогда, когда в русском языке отсутствуют эквиваленты и аналоги, например: to rob Peter to pay Paul – отдать одни долги сделав новые ( взять у одного, чтобы отдать другому), to burn the candle on both ends – работать с раннего утра и до позднего вечера.
Антонимический перевод, т.е. передача негативного значения с помощью утвердительной конструкции или наоборот, например: to keep one’s head – не терять головы, to keep one’s head above water – не влезать в долги, to keep one’s pecker up – не падать духом.
Калькирование. Метод калькирования применяется в тех случаях, когда переводчик хочет выделить образную основу фразеологизма, или когда английский оборот не может быть переведен при помощи других видов перевода, например: the moon is not seen when the sun shines (пословица) – когда светит солнце, луны не видно.
Комбинированный перевод. В тех случаях, когда русский аналог не полностью передает значение английского фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени, дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и русский аналог для сравнения, например: carry coals to Newcastle – “возить уголь в Ньюкасл”, т.е. возить что-либо туда, где этого и так достаточно (ср. ехать в Тулу со своим самоваром).
Пушкин считал, что выраженное автором должно быть перевыражено переводчиком; Гоголь предлагал иногда «отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе»; А. К. Толстой думал, что «не следует переводить слова, и даже иногда \ смысл, а главное - надо передавать впечатление»; К. И. Чуковский  призывал «переводить смех - смехом, улыбку - улыбкой».
В различных ситуациях может потребоваться разный подход. Именно поэтому практически невозможно заменить переводчика-человека машиной, компьютером. Только человек способен интегрировать в свое мышление всю громадную совокупность норм, правил, обычаев чужой культуры и изложить чужие мысли так же ясно и свежо, как они были высказаны, используя при этом все могущество и богатство языка, на котором говорит он сам.










Марина Желуденко, Алла Сабитова
г. Киев

Англо-американизмы в современном немецком языке

Иностранцы должны владеть английским, чтобы выучить немецкий. Н.Eichendorf
В последнее время в немецком языке значительно увеличилось количество слов англо-американского происхождения. Согласно словарю неологизмов 2004 года, 40% всех неологизмов 90-ых годов ХХ столетия составляют заимствования из английского, включая его американский вариант. Ежегодно в немецкий язык проникают от 300 до 500 англо-американизмов. Этот процесс называют „победным шествием, которое невозможно затормозить“, „эпидемиологической экспансией англицизмов” [Munske, Eisenberg]. 
Заимствования из английского языка распространяются на все уровни функционирования языка и представлены сегодня практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Приведем некоторые примеры:
- Computer (chatten, E-Mail, Internet, surfen, User, Homepage, Hacker, Chat, Virenkiller,  Smily, Internet-Cafe, Provider, On-Liner, Off-Liner);
- Medien / Fernsehen (Daily Soap, Late-Night-Show, zappen, Chart-Show, Discovery, Live-Talk, Modern Times, News & Stories, Rave Around The World); 
- Sport (biken, Carving, Skates, Team, Teamspirit, Additional Time, Coach, Bodybuilding, joggen);
- Werbung (Siemens-modul-line, noFrost-Technologie, Multi-Airflow-System, AirFresh-Filter, activeClean, touchSlider, powerInduktion);
 - Geschдftsnamen und Werbung (Airbrush, Beauty-Shop, Brunch, Copy-Shop, Design, Fashion, Fast Food, Hairstyling, Hits for Kids, Hobby Center, Infocenter, Last Minute, Leasing, New Look, Sale, Secondhand, Snackbar, Travel Point);
- Stellenanzeigen (Account Manager, Consultant, Key Account Manager, Store Manager, Senior Software Developer, Programm Manager);
- Wirtschaft / Industrie (Energy, Cross-Sector Business, Corporate Responsibility, E-Commerce, Outsourcing, capital Market Days); 
- Bildung (Education, Learntec, knowledgemashines, Soft, Skills, Download-Wissen). Школьные концерты - Top Acts, рождественские базары  - Charity Events, немецкие технические университеты (Fachhochschulen)  - „University of Applied Sciences“, государственный экзамен по немецкому языку (Staatsexamen) - Master of German Studies [Kraus J, 2008];
- allgemeiner Sprachgebrauch (City, Job, Full-Time-Job, Point of view, Meeting, Date, Lovestory, Shakehands, Sound, Style, Office, Babbyboom, Bowling, Babysitter, Comeback, Jeans, Fan, Image, Ketchup).
Не все спонтанные англо-американские заимствования задерживаются надолго, но их влияние на развитие языка является негативным и вызывает проблемы при изучении немецкого языка:
- грамматическая и лексическая интеграция англицизмов;
- фонетическая интеграция. Особенно трудными для немцев являются звуки, которых в немецком языке нет, например: „dg“, звучащий как глухой „dsch“ и т.д.;
- правописание английских слов: каким правилам необходимо следовать – английским или немецким? 
Иностранные слова  являются для тех, кто изучает немецкий язык,  а также для тех, кто считает его родным, настоящими «ловушками». 
Современные тенденции и изменения в различных сферах функционирования немецкого языка должны отображаться в образовательном процессе,  поскольку они способствует развитию языковой, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции студентов, изучающих немецкий язык, а также формируют целостную картину страны и изучаемого языка.



Людмила Жемчур, Олена Ігнатенко
м. Київ

Тестування мовлення у навчанні іноземних мов як засіб контролю рівня сформованості комунікативної компетенції

Тестування є універсальною частиною соціального життя та повсякденною практикою вивчення іноземних мов. Створення й запровадження нового тесту включає кілька стадій: розробка (design), побудова (сonstruction) та випробування (try-out). Основною метою створення та впровадження тесту для викладачів є визначення рівня мовленнєвої компетенції студента та вплив результатів тесту на подальше навчання студента у вузі.
Усний контроль (усний контрольний опит, переказ тексту, інтерв’ю, усне тестування, розв’язання комунікативних завдань), як правило є індивідуальним, парним та груповим. Об’єктом контролю є мовні навички і мовленнєві вміння, рівень володіння якими дозволяє студентові здійснювати іншомовну мовленнєву діяльність з урахуванням соціокультурних особливостей відповідної мови. Якісні та кількісні показники володіння студентами іншомовним спілкуванням у різних видах мовленнєвої діяльності є критеріями оцінки їх відповідей під час здійснення того чи іншого виду контролю.
Засобами контролю є спеціально підготовлені контрольні завдання, які складаються з інструкції щодо їх розв’язання та мовного й мовленнєвого матеріалу, що вивчали студенти впродовж певного періоду. Контрольні завдання повинні включати лише той матеріал, який вивчався і засвоєння якого підлягає контролю. При підготовці завдань викладач має дотримуватись програмних вимог до кількісних і якісних параметрів фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу, а також до видів мовленнєвої діяльності, до характеру змісту текстів, запитань, тематики творчих завдань тощо.
Найбільш розповсюдженим засобом контролю є тестування. Тестування як термін означає використання й проведення тесту. У навчанні іноземних мов використовується, лінгводидактичне тестування. Лінгводидактичний тест (ЛТ) є комплекс завдань, підготовлених відповідно до певних вимог. Такі тестові завдання підлягають попередньому випробуванню з метою визначення їх можливостей виявити рівень мовної або мовленнєвої компетенції студентів та адекватно оцінити результати виконання завдань із заздалегідь встановленими критеріями. Основними параметрами ЛТ є валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та економічність.
Валідність показує, що саме вимірює тест, а також наскільки ефективно він це робить. Ця характеристика тексту означає придатність тексту для визначення рівня володіння комунікативною компетенцією. Необхідною умовою валідності є надійність.
Надійність тесту визначається стабільністю його функцій як інструмента вимірювання. Надійний тест дає, як правило, приблизно однакові результати при повторному застосуванні.
Диференційна здатність – показник тесту, який свідчить про здатність тесту виявити встигаючих і невстигаючих студентів, тобто розрізняти достатній і недостатній рівень володіння комунікативною компетенцією.
Практичність означає доступність та посильність завдань, простоту організації тестування, а також технологічність перевірки відповідей, визначення результатів та їх оцінки.
Економічність передбачає мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на підготовку тестів.
Тести можуть бути стандартизовані та не стандартизовані. Перші є такими, що пройшли випробування на великій кількості тестованих і мають показники якості. Другі є такими, що розробляються викладачем на матеріалі конкретної теми з метою перевірки рівня сформованості певної навички або вміння.
В залежності від мети використання тести розподіляються на: 
- тести для визначення навчальних досягнень;
- тести для визначення рівня загального володіння іноземною мовою;
- діагностичні тести;
- тести на виявлення здібностей до вивчення іноземних мов.
Для здійснення поточного, тематичного, рубіжного та підсумкового контролю використовуються тести навчальних досягнень. При вступі до вузу та розподілу студентів по групах застосовуються тести на виявлення здібностей до вивчення іноземних мов та діагностичні тести.
Кожне тестове завдання створює певну мовну або комунікативну ситуацію, яка може подаватися як вербальними (тест), так і наочними (малюнок, схема, таблиця) засобами. 
Очікувана відповідь може бути вибіркова або конструйована: 
- вибіркова відповідь передбачає вибір правильної відповіді з кількох запропонованих альтернатив;
- конструктивна відповідь формується на рівні слова, речення, висловлювання або тексту.
Застосування тестування як основної форми контролю відкриває широкі можливості щодо удосконалення системи оцінювання. У першу чергу, це стосується запровадження рейтингового підходу до оцінювання результатів тестування. Суть його полягає у тому, що згідно з установленою структурою контролю визначається певна структура тесту, відповідно до якої робиться розрахунок кількості балів, необхідних для визначення  того чи іншого рівня.
Рейтинговий підхід допускає не тільки оцінювання на рівні одного висловлювання/речення, але й оцінювання на рівні реалізації критеріїв оцінювання того чи іншого субтеста (творчої роботи, говоріння у парах, переказ тексту тощо). У даному випадку підсумкова оцінка має комплексний характер, а кількість продукованих речень/фраз є лише одним із критеріїв, за який нараховується певна кількість балів.
Кількісний параметр може бути окремим показником. Викладачі, які проводять тестування, мають зафіксувати всі продуктивні висловлювання, репліки або речення і, виходячи  з вартості одного завдання (правильного, частково правильного або неправильного – 2-1-0 балів) вирахувати кількість балів, яка додається до загальної кількості, одержаної за реалізацію критеріїв. 
Найбільш важливим і трудомістким є оцінювання результатів усного тестування (говоріння, розв’язання комунікативних завдань, презентація проекту, рольова гра, переказ тексту, інтерв’ю тощо).
Наведемо декілька рекомендацій , що мають полегшити оцінювання:
1. Відповіді студентів усного етапу тестування слід записувати на магнітофон.
2. Необхідно заздалегідь підготувати необхідні таблиці із списками студентів, переліком критеріїв тощо.
3. Чітко розподілити обов’язки між викладачами, які проводять тестування (студіо-запис, фіксація кількості відповідей, граматичні помилки, загальне враження тощо)
4. Для більшої об’єктивності оцінювання доцільно щоб кожного студента вислуховувала комісія із 2-3 викладачів.
Наводимо приклад комунікативного завдання: 
Діалогічне мовлення
(Spoken interaction)
Discussion: the changing world
Preparation time: 2 minutes. Work in groups of two or three.
You have 3-4 minutes to have a discussion, based on this topic: Compare life today with life when your grandparents were young.
First, read the topic areas from the newspaper sections: Health/Family life/Education/Home comforts/Entertainment/Travel and Transport
Now discuss these questions together:
1. In which areas do you think the greatest changes have taken place over the last 50 years? Why?
2. In which area do you think the greatest changes will take place in future?
3. Which period of history would you like to have lived in? Why?


Ірина Жукова
м. Львів

Новітні інформаційні технології у процесі навчання іноземній мові.

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти – упровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить: 1) удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж; 2) удосконалювання методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, кого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства; 3) створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, кого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації; 4) створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем. 
Сьогодні вищі навчальні заклади готові впроваджувати сучасні інформаційні технології, серед яких найпопулярнішими є комп’ютерне та дистанційне навчання, що дозволяє краще реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів на базі мультимедійних програм, робить процес пізнання більш цікавим і творчим. Процес навчання повинен створювати умови для активної пізнавальної діяльності кожного студента. Як правило, навчання іноземної мови проводиться в групах з різним рівнем підготовки студентів і викладачеві серед інших проблем найчастіше доводиться вирішувати питання організації роботи з урахуванням індивідуальних можливостей кожного студента, а також проблему оптимізації навчального процесу, тобто забезпечення одночасно роботою всіх студентів групи. Технічні можливості комп’ютера дозволяють вирішити ці проблеми. Сьогодні на ринку існує значна кількість комп’ютерних програм з вивчення іноземних мов, і завдання викладача полягає в тому, щоб вибрати найбільш оптимальний для групи варіант. Найчастіше при вивченні іноземної мови в Україні використовують мультимедійні компакт-диски CD-ROM. Застосування мультимедійних засобів на заняттях впливає на підвищення рівня знань, умінь і навичок, активізує пізнавальну активність та мотивацію, прискорює темпи навчання, поліпшує осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу, забезпечує самостійну діяльність студентів. Для ефективнішого засвоєння усного мовлення програми пропонують вправи із застосуванням відео, різноманітні ігри. У зв’язку з розвитком процесу інформатизації й освіти змінюється обсяг і зміст навчального матеріалу, відбувається переструктурування програм навчальних предметів (курсів), інтеграція деяких тем чи самих навчальних предметів, що приводить до зміни структури і змісту навчальних предметів (курсів) і, отже, структури і змісту освіти.
Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій. В даний час можна вже цілком виразно виділити успішно й активно розвиваючі напрямки  використання сучасних інформаційних технологій в освіті: 1) реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих) як засіб навчання, об’єкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації; 2) інтеграція можливостей сенсорики, засобів для реєстрації і виміру деяких фізичних величин, пристроїв, що забезпечують введення і висновок аналогових і дискретних сигналів для зв’язку з комплектом устаткування, що сполучається з комп’ютером, і навчального, демонстраційного устаткування при створенні апаратно-програмних комплексів.
Використання таких комплексів надає тому, хто навчається, інструмент дослідження, за допомогою якого можна здійснювати реєстрацію, збір, нагромадження інформації про досліджувані процеси; створювати і досліджувати моделі досліджуваних процесів; візуалізувати закономірності процесів, у тому числі і таких, що реально протікають; автоматизувати процеси обробки результатів експерименту; керувати об’єктами реальної дійсності. Застосування цих комплексів, навчального, демонстраційного устаткування, що функціонує на базі сучасних інформаційних технологій, дозволяє організовувати експериментально-дослідницьку діяльність – як індивідуальну (на кожному робочому місці), так і групову, колективну з реальними об’єктами вивчення, їхніми моделями і відображеннями. Це забезпечує широке впровадження дослідницького методу навчання, що підводить студента до самостійного „відкриття” досліджуваної закономірності, сприяє актуалізації процесу засвоєння основ наук, розвитку інтелектуального потенціалу, творчих здібностей.
Технології навчання, що орієнтовані на застосування засобів інформаційних технологій, можуть значно полегшити та якісно вплинути на роботу викладача, підвищити рівень знань та умінь студентів, адже вони настільки швидко розвиваються, що доведеться по-новому оцінити процес навчання та виховання.


Олена Жукова
м. Донецьк

Мовний етикет як складова позитивного спілкування

Оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування є важливим етапом для студентів ВНЗ. Завдяки мові людина налагоджує контакти з довколишнім світом, тому дуже важливо, щоб ці контакти мали позитивний та дружелюбний характер. Для цього студент повинен навчитися не лише доброму, гуманному ставленню до людей, але і способам вираження такого контакту, у тому числі і мовним способам. Вони визначають мовну поведінку людини, яка в значній мірі реалізується за допомогою узуальних закріплених стереотипів спілкування. Стереотипи спілкування визначаються суспільством. Воно виробляє стандартизовані норми соціальної поведінки (у тому числі і мовної), уявленням про шаблон поведінки, яка очікується від людини в кожній окремій ситуації. Дослідник міжособової взаємодії Л.П. Буєва підкреслює: «... аби функціонувати як єдине ціле, як складна соціальна система, суспільство повинне встановити такі рамки поведінки індивідів, в яких ця поведінка стає одноманітною, стабільною, такою, що повторюється». Природно, що цей принцип знаходить віддзеркалення в мові взагалі і в організації, і у функціонуванні комунікативних одиниць, частковості.
Певний набір частотних ситуацій, що типізуються, веде до появи набору мовних засобів, обслуговуючих такі ситуації. Стійкі формули спілкування (стереотипи, шаблони, кліше і т. п.) складаються через стійку прикріпленість засобів вираження до ситуації, типу тексту, вигляду мови. Регулярна і багатократна повторюваність вживання одиниць в цих параметрах визначає в найширшому плані стійку взаємодію між засобами вираження стосовно змісту.
Міра стандартизованих одиниць знаходиться в прямій залежності від її частості. Однією з найбільш вживаних, частих комунікативних систем є система, яка обслуговує соціальний етикет. Дослідник проблем спілкування М.В. Соковнін відзначає: «Перш за все, в соціальному спілкуванні піддаються стандартизації прості, мільйон і мільярд разів повторювані комунікативні прояви, кожен з яких нібито наділен атрибутом значущості, але сукупність яких утворює життєво важливу іпостась людських відносин. Це, в першу чергу, стосунки етикету, підтримка неантагоністичних контактів в людському суспільстві».
Отже, стосунки етикету - це підтримка неантагоністичних контактів. Поняття етикету є поняттям філософським, етичним. Це сукупність правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояву відношення до людей (поводження з оточуючими, форми звернення і вітання, поведінка в суспільних місцях, манери, одяг). Як бачимо, у визначенні є вказівка на немовну і мовну поведінку. Мовний прояв етикетних стосунків  фахівці називають мовним етикетом у вузькому сенсі. 
Мовний етикет - національно-специфічні правила мовної поведінки, що реалізовуються в системі стійких форм і виразів в прийнятих ситуаціях «ввічливого» контакту, що диктуються суспільством, із співрозмовником. Такими ситуаціями є: звернення до співрозмовника і залучення його уваги, вітання, знайомство, прощання, вибачення, вдячність і т. д.
Ситуації мовного етикету не замкнуті, вони відкриті в широку область «стереотипів спілкування».
Кожна ситуація обслуговується в англійській мові групою формул і виразів, які утворюють синонімічні ряди. У синонімічному ряді є формула, найбільш вживана, стилістично нейтральна (тобто домінанта синонімічного ряду) – «Good bye»; «Thanks»; є формули з відтінками значення: «Up to tomorrow»; «Farewell»; з модальними відтінками: «I’d like to thank you»; із стилістичними відтінками: «Let me say good bye» (високий. стиль); «Bye» (заниж.).
Таким чином, мовний етикет дозволяє встановити потрібний контакт із співбесідником у певній тональності, в різних обставинах спілкування, відображати розумний характер взаємин тих, хто спілкуються.
Характер взаємин співбесідників може бути вельми різним. Шанобливе, ввічливе спілкування є контактотворчим, грубість же завжди руйнівна. У мовному вираженні, мовній поведінці грубість багатолика. Це може бути як пряме вживання грубих і нецензурних виразів, так і невживання мовного етикету там, де він очікується: не вибачитися, не подякувати, не привітати зі святом, не поспівчували. Таке образливе «умовчання» теж сприймається як неввічливість та грубість. Грубим може бути вибір мовного етикетного вираження, невідповідного для адресата або обставин спілкування, або особовим взаєминам партнерів: старшому і малознайомому сказали: «Hi!», недбало кинули: «Bye», інакше кажучи, додали адресатові роль, нижче за ту, на яку він заслуговує. Грубість виражається і демонстрацією невідповідних невербальних знаків: фонаційних - розбещено адресувати старшому: «H-e-l-l-o», мімічних зневажливо  жмуритися (перед викладачем) і багато іншого. Грубощі вивчати не треба, вони самі «пристають» до людини, а потім можуть перейти і в стійку комунікативну звичку. Тут необхідно протистояння грубій мовній поведінці.
Протистоянням є самовдосконаленням, використанням в мовній практиці кращих мовних традицій, заснованих на культурно-мовних еталонах. Адже неможливо не звернути увагу на те, скільки доброго в мовному етикеті і скільки національної культури. «Good morning» і «Good afternoon»; «Welcome»; «Help yourself»; «Enjoy the meal»; «Success attends you» і  доброзичливість.
Привертають на себе увагу слова академіка Н. Мойсеєвого: «Я думаю, наприклад, що древній принцип «полюби ближнього, як самого себе», має відродитися в новому вигляді, що відповідає ясному природо-науковому розумінню необхідності комфортної комунікативної діяльності людей». У ній використання мовного етикету необхідне. Він здатний утеплювати наше життя і зігрівати душу й особливо за кордоном.





Ольга Забуранна, Юлія Кузнєцова,
Марина Москаленко
м.Полтава

Психологічні передумови формування навичок іншомовного мовлення

Проблема формування навичок є однією з важливих проблем педагогічної психології. Не менш значущою вона виявляється і для психології навчання іноземним мовам. Мовленнєві навички являють собою складне явище, особливості якого необхідно брати до уваги під час їхнього формування на заняттях з іноземної мови професійного спрямування.
До основних факторів, які впливають на ефективність закріплення навички відносяться: 1) правильний розподіл вправ за часом; 2) розуміння дії, що виконується; 3) знання результатів і характер виправлення помилок; 4) урахування негативного впливу (інтерференції) навичок, які були набуті раніше.
Однією з основних психологічних передумов ефективності набуття навички є цілеспрямованість виконання студентами кожної мовленнєвої дії. По-перше, ця передумова вимагає чіткого розподілу на кожну конкретну дію і доведення її до навички. По-друге, вона потребує відбору цілеспрямованих вправ, націлених на виконання саме цієї дії. Коли формування навички завершується, цілеспрямованість втрачає своє значення. 
Цілеспрямованість як особливість набуття навички характеризує передусім роботу студента, який має чітко розуміти собі мету вправ, націлених на формування навички. Вона також визначає і роботу викладача, який здійснює цілеспрямований відбір вправ та організацію роботи студентів.
Другою психологічною передумовою формування навички, тісно пов'язаною з цілеспрямованістю, є розуміння як сутності виконання даного явища, так і програми притаманних йому елементів.
Третьою передумовою, важливою для формування навички іншомовного мовлення, є вірний розподіл вправ за часом. На думку І.О. Зимньої схема такого розподілу вправ має відповідати трьом вимогам: 1) кількість вправ на формування навичок не повинна зменшуватись; 2) інтервал між вправами збільшується по мірі тренування; 3) програма набуття однієї навички сполучується з програмою набуття інших.
Рекомендується здійснювати максимальну кількість вправ на певну мовленнєву дію на самому початку засвоєння матеріалу. Хочемо зазначити, що успішні мовленнєві навички можуть успішно сформуватися лише в результаті мовленнєвих вправ, які мотивовані потребою у спілкуванні. Їм мають передувати вправи, націлені на закріплення мовних засобів, а не на побудову повного висловлювання. 
Дані передумови вдосконалення навичок іншомовного мовлення можуть виступати в якості факторів, які зумовлюють ефективність їхнього формування. Вони мають бути враховані при створенні психологічно комфортних умов для навчання іноземної мови професійного спрямування.


Инна Зайцева, Диана Марченко
г.Сумы

Обучение иностранному языку с приминением проектной методики

Изучение иностранного языка не всегда продвигается так, как мы этого хотим. На промежуточном уровне может возникнуть момент, когда требуется дополнительный импульс, стимул для изучения языка. Таким стимулом вполне может стать проектная работа.
Метод проектов в последнее время приобретает все больше сторонников. Вопросы реализации проектной методики обучения иностранным языкам нашли свое отражение в исследованиях и публикациях многих авторов. Определению  основных характеристик проектной методики и видов проектов, описанию последовательности реализации проектов в учебном процессе посвящены работы зарубежных исследователей W.H. Kilpatrick, S. Estaire, H. Thomas. Проблему реализации проектной методики обучения иностранным языкам в учебных заведениях разных типов рассматривали украинские и российские исследователи И.О. Зимняя и Т.Е. Сахарова, О.Б. Тарнопольский, В.В. Титов, Т.В. Душеина и др.
В основу метода проектов положены: идея, составляющая суть понятия “проект”, его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить студентов самостоятельно мыслить; находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей; прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения.
Чтобы учащиеся воспринимали иностранный язык как средство межкультурного взаимодействия, необходимо не только знакомить их со страноведческой тематикой (что, разумеется, важно), но и искать способы включения их в активный диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности функционирования языка в новой для них культуре.
Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения определенными языковыми средствами. Вот почему мы обратились к методу проектов на этапе творческого применения языкового материала. Только метод проектов может позволит решить эту дидактическую задачу и, соответственно, превратить занятия по иностранному языку в дискуссионный исследовательский клуб, в котором решаются действительно интересные, практически значимые и доступные учащимся проблемы с учетом особенностей культуры страны и, по возможности, на основе межкультурного взаимодействия. Мартьянова Т.М. подчеркивает: “Выполнение проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является повышение интереса к этому предмету”.
Проект – это возможность студентам выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изготовление афиш и объявлений, проведение интервью, демонстрация моделей с необходимыми комментариями, составление планов посещения различных мест с иллюстрациями, картой и т.д. Студенту, наконец, предоставлена возможность использовать приобретенные языковые навыки в новых реальных ситуациях. В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого студента как индивида и как члена проектной группы. Самое важное то, что студент, а не преподаватель, определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация.
Т.В. Душеина выделяет следующие основные принципы проектной работы:
1. Вариативность.
Вариативность деятельности на занятии предполагает индивидуальную, парную и групповую формы работы.
2. Решение проблем.
Процесс изучения иностранного языка осуществляется более эффективно, когда мы используем язык для решения проблем. Проблемы заставляют студентов думать, а думая, они учатся.
3. Когнитивный подход к грамматике.
Не все студенты легко усваивают правила или структуры. Преподаватель помогает студентам самим поработать над ними. Таким образом, у студентов исчезает страх перед грамматикой, и они лучше усваивают ее логическую систему. Но так как главная задача – научиться пользоваться иностранным языком, студентам предлагается множество возможностей применить пройденные грамматические структуры.
4. Учение с увлечением.
Студенты много усваивают, если им нравится процесс обучения. Получение удовольствия – это одно из главных условий эффективности обучения.
5. Личностный фактор.
Посредством проектной работы студентам предоставляется много возможностей думать и говорить о себе, своей жизни, интересах, увлечениях и т.д.
6. Адаптация заданий.
Нельзя предлагать студенту задание, которое он не может выполнить. Задания должны соответствовать уровню, на котором находится обучаемый. Проектная работа может быть использована на любом уровне, в любом возрасте. Выбор тем и работы зависит от многих факторов, включая возраст, уровень знаний, интересы студентов, материалы, которые доступны обучаемым, временные рамки.
Е.С. Полат перечисляет следующие требования к использованию метода проектов:
1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблеммы-задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов;
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся на занятии или во внеурочное время;
4) структурирование содержательной части проекта (к указаниям поэтапных результатов и распределением ролей);
5) использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из неё задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов.
Исходя из этого можно определить этапы разработки структуры проекта и его проведения: 
	представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько проблем по обсуждаемой тематике;

выдвижение гипотез решения поставленной проблемы, обсуждение и обоснование каждой из гипотез;
обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в каждой группе по одной гипотезе);
работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих или опровергающих гипотезу;
защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с оппонированием со стороны всех присутствующих;
выявление новых проблем. 
В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода выделяются следующие типы проектов:
1. Исследовательские.
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей. Они имеют структуру, приближенную к подлинно научному исследованию.
2. Творческие.
Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов.
Хотя, любой проект требует творческого подхода, и в этом смысле любой проект можно назвать творческим.
3. Ролево-игровые.
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы.
Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности всё-таки является ролево-игровая.
4. Информационные.
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-либо объекте, явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры.
5. Практико-ориентированные проекты.
Эти проекты отличает чётко обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта, который обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников. 
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого из них.
6. Монопроекты.
Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного учебного предмета. При этом выбираются, например, темы по иностранному языку, связанные со страноведческой, социальной, исторической тематикой и т.д. Часто работа над такими проектами имеет своё продолжение в виде индивидуальных или групповых проектов во внеаудиторное время.
7. Межпредметные проекты.
Такие проекты, как правило, выполняют во внеаудиторное время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два – три предмета, а также достаточно объёмные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему.
Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами проектов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих проектов, например, одновременно практико-ориентированные и исследовательские.
При проведении проектной работы перед преподавателем возникает ряд проблем:
1. Организация.
Проекты, конечно же, создают дополнительную работу для преподавателя. Они требуют дополнительных действий, таких, например, как установление контактов, нахождения подходящих материалов и т.д.
2. Личностные проблемы. 
Преподаватель может столкнуться с трудностями, связанными с личностью студента, такими, как отсутствие интереса или мотивации, трудности во взаимоотношениях с другими членами группы. Но, с другой стороны, работа над проектом даёт студентам возможность проявить таланты, например, оформительские, которые не менее важны для успеха проекта, чем умение хорошо писать на иностранном языке, и т.д.
3. Трудности в создании успешно действующих групп.
Большинство проектов можно сделать индивидуально, но работа в группах носит более творческий характер. Успех группы зависит от интересов студентов и взаимоотношений между ними. Предпочтительное количество студентов в группе 3 или 4. Насколько это возможно, нужно позволить самим студентам разрешать проблемы внутри группы без вмешательства преподавателя. Преподаватель может только дать советы по формированию группы студентов с разными способностями. 
Полномасштабный проект включает четыре стадии: 
I этап – планирование в аудитории.
Студенты при участии преподавателя обсуждают содержание и характер проекта; способы сбора и вид необходимой информации (статьи, иллюстрации и т.д.). 
II этап – выполнение проекта.
Обычно на этой стадии деятельность выходит за пределы аудитории. Студенты собирают печатный и иллюстративный материал. Важно помнить, что в процессе работы над проектом будут использованы все четыре вида речевой деятельности: чтение, письмо, говорение и аудирование. 
III этап – презентация проекта.
Способ презентации будет в значительной степени зависеть от вида конечного продукта: будет ли это схема, буклет или устная презентация. Польза для студента очевидна. Студент работает над интересной темой, использует уже выученное и дополнительно изученное и ещё то, что необходимо в связи с поставленной задачей. Преподавателю необходимо доброжелательно принимать всё, что студенты сделали. Это важное условие дальнейшей творческой работы, действенный источник мотивации, средство воспитания уверенности в себе. 
Каждая группа сама решает, как приготовить презентацию своего проекта, назначая докладчиков и распределяя роли. Студенты могут использовать плакаты, раздать слушателям план своей презентации, представить всё в виде маленькой пьесы, использовать музыку и т.д. Остальные группы делают записи. По окончании презентации студенты этих групп анализируют проект, комментируют его и вносят свои предложения. Очень важно, чтобы студенты увидели положительный опыт в процессе презентации. 
IV этап – контроль. 
Ошибочно оценивать проект только на основе лингвистической правильности. Оценку следует выставлять за проект в целом, многоплановость его характера, уровень проявленного творчества, чёткость презентации. 
Таким образом, применение проектной методики повышает интерес студентов к изучению иностранных языков путём развития внутренней мотивации при помощи переноса центра процесса обучения с преподавателя на студента. А позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению иностранных языков. 
Нельзя утверждать, что проектная работа поможет решению всех проблем в обучении иностранным языкам, но это эффективное средство от однообразия, скуки. Проектная работа даёт возможность развивать у студента творческие способности, навыки исследования, умение выразить себя; способствует осознанию себя как члена группы, расширению языковых знаний.




Ірина Зачепа 
м.Київ

До питання синонімії в німецькій мові (на базі дієслова)

Викладання другої іноземної мови у немовних вузах характеризується обмеженням можливостей як опосередкованого (за допомогою літературних джерел, преси, відео- та кіноматеріалів), так і неопосередкованого (контакти з носіями мови й іншою культурою) міжкультурного спілкування і зумовлене рядом особливостей: обмеженою кількістю годин, виділених на вивчення іноземної мови; неоднаковим рівнем підготовки студентів; різним ступенем мотивації. Той фактор, що вивчення німецької мови як другої іноземної мови спеціальності є для студента, насамперед, «інструментом спілкування» іноземною мовою, джерелом пізнання культури німецькомовного простору та загальнолюдських цінностей, вимагає не лише практичних навичок володіння німецькою мовою, але і розуміння певних теоретичних питань. Це допоможе студенту повноцінно цілісно передати зміст власної чи чужої думки як рідною, так і німецькою мовами, враховуючи при цьому мовленнєву та соціо культури.
Одним із таких теоретичних моментів є явище синонімії в німецькій мові. Не використання багатств тематичних і синонімічних рядів стає метою знайомства із цим явищем при вивчення німецької мови як другої іноземної мови спеціальності, а усвідомлення того, що синонімія допомагає зменшенню кількості словесних засобів вираження (мовна економія). А практичне уміння підібрати влучне слово допоможе замінити цілий вираз детального пояснення. Усе це підтверджує, що вибір слова слід розглядати як важливий основоположний засіб стилістики мовлення.
Для дослідження явища синонімії в німецькій мові та з метою наочного ознайомлення студентів із цим явищем доцільно скористатися найбільш ефективним методом сучасної лінгвістики – порівняльним. При викладанні німецької мови у немовному вузі його цінність полягає у наочній демонстрації німецької синонімії на прикладах рідної мови.
Для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну мову, важливо знати, що синоніми в німецькій літературній мові виникають через запозичення, наприклад, stцren – inkommodieren (від франц. commode – „зручний”), або в результаті проникнення діалектних слів до літературної мови, наприклад, Fleischer – Metzger (південно- і  західнонімецьке) або в результаті зміни значення. Варто додати, що, по-перше, синонімам протистоять антоніми krдftigen – schwдchen, klug / gescheit werden – dumm wereden і т. п., хоча семантичне протиставлення такого роду кількісно невелике [2]. По-друге, достатньо численні групи синонімів об’єднуються всередині синонімічного ряду за певною закономірною ознакою признаку, наприклад, за ступенем зростання чи зменшення властивості, якості, інтенсивності дії (scheuen – schrecken – erschrecken – entsetzen, werfen – schleudern), протиставлення постійної властивості (schьchtern / schamig sein), тимчасовій (verlegen / erschдmt sein) тощо.
Конкретний приклад наочно демонструє зміну значення слів. Для ілюстрації візьмемо дієслово gehen. Короткий тлумачний словник із серії Дудена дає дев’ять значень цього слова. Проте в значенні „йти“ синонімічне до нього тільки дієслово schreiten, у значеннях „відвідувати“, „функціонувати“ як синонім до gehen виступають інші слова. Керуватися тим, що синонімічними є слова, а не значення, було б неправильно, оскільки жодне номінативне значення багатозначного слова не є спільним для всіх значень іншого слова. Крім того, воно може мати спільні значення з багатьма словами, кількість яких різна як і кількість його номінативних значень. Щодо дієслова gehen, то воно має спільне номінативне значення і з schreiten, і з kommen, і з fahren, і з laufen, і з weggehen залежно від того, з яким значенням gehen ми будемо порівнювати інші слова, тобто значення інших слів для встановлення синонімічних зв’язків. Таким чином, варто зробити висновки, що не слова, а їхні окремі значення синонімічні одне до одного.
Беручи до уваги той факт, що словники подають кількість можливих варіантів перекладу (словесних одиниць) і тільки зрідка вказують розрізнення синонімів за відтінками значень, важливо для визначення відтінків значення слова враховувати контекст і лексичне середовище, тобто враховувати про істоту чи неістоту йде мова, про людей чи тварин, про об’єктивне чи суб’єктивне висловлювання тощо, наприклад: halten – stehen bleiben (щодо людей – немає різниці, щодо засобів пересування – є: halten використовується, коли йдеться про будь-яку, зазвичай регулярну зупинку, stehen bleiben – швидше про зупинку через особливі причини); ertragen – vertragen (ertragen лише констатує подолання чогось: спеки, труднощів, голоду; vertragen підкреслює, що подолання чогось – насміхань, критики тощо – пов’язано із суб’єктивною здатністю й особливістю) и т. д.
Проте, це дослідження як і викладання німецької мови як другої іноземної мови спеціальності у немовному вузі не має за мету повний аналіз синонімії як явища мовознавства, а обмежується вибором синонімічних груп, що охоплюють найбільш уживані дієслова і складають певні труднощі для тих, хто вивчає мову, під час вживання в мовленні.
Результати дослідження дають підстави сказати, що метою знайомства студентів із синонімією німецької мови є: 1) Як на прикладах, так і за допомогою тренувальних вправ навчити умінню бачити, розуміти, відчувати, який синонім є хороший (влучний, доцільний), а який поганий. 2) Донести, що основними прикметами синонімів як в німецькій, так і в українській мовах є їхня здатність позначати аналогічне поняття, мають додаткові значеннєві відтінки, різний змістовий обсяг, відрізняються мірою і якістю емоційного забарвлення, належністю до певного жанру мови. 3) Синонімія допомагає мовцю чітко виразити свої почуття і думки, або ж, навпаки, їх приховати.


Ірина Зінчук
м. Львів

Використання ресурсів Інтернет в процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах

Впровадження новітніх мультимедійних технологій в сферу вивчення іноземної мови являється одним з найважливіших напрямків розвитку сучасної педагогічної і методичної науки. Інформаційні технології в навчанні дають змогу активніше використовувати науковий та освітній потенціал провідних українських та зарубіжних університетів та інститутів. Засобами підвищення рівня мотивації сучасного навчання виступають комп’ютерні технології, а саме – використання Інтернету. 
Інтернет – це величезна довідково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови. Застосування ресурсів мережі торкається всіх сторін навчального процесу, включаючи вибір прийомів і стилю роботи, а також зміни вимог до академічного рівня тих, що навчаються. Інтернет створює унікальні можливості для вивчення іноземної мови, сприяє формуванню високого рівня інформаційної культури майбутніх спеціалістів, надає нові засоби для розв’язання творчих задач, підвищує ступінь мотивації і самостійної роботи студентів; його комунікативні та інформаційні можливості все активніше проникають в навчальний процес.
Інформаційна сітка пропонує своїм користувачам величезний обсяг інформації та ресурсів. Базовий набір послуг може містити в собі електронну пошту ( e-mail ), теле- і відеоконференції, створення власної домашньої сторінки (homepage), довідкові каталоги, пошукові системи, розмови в мережі.
Інтернет, як світову структуру, можна використовувати для таких цілей:
•інтегрування  матеріалів мережі у програми навчання;
•самостійного збору даних в  рамках роботи над проектом;
•самостійної підготовки до здачі кваліфікаційного іспиту екстерном;
•перевірки рівня сформованості знань та умінь студентів;
•систематичного вивчення курсу іноземної мови дистанційно під керівництвом викладача;
•роботи з різноманітними онлайн-тестами та онлайн-словниками. 
Саме тому інтеграція ресурсів мережі в навчальний процес надає змогу більш ефективно вирішити цілу низку дидактичних завдань, серед яких:
•формування та вдосконалення навичок читання шляхом використання матеріалів різного рівня складності;
•вдосконалення навичок аудіювання на основі автентичних звукових текстів;
•вдосконалення навичок писемного мовлення і говоріння;
•збагачення словникового запасу лексикою сучасної іноземної мови;
•знайомство студентів з такими мовними реаліями як мовний етикет, а також особливістю культури, мовної поведінки різних народів.
Таким чином, сьогодні особливо важливого значення набуває підготовка фахівців до іншомовного спілкування. Володіння іноземною мовою є однією з основних умов для налагодження міжнародних ділових контактів, інтенсифікації професійної взаємодії із закордонними колегами та проведення наукового дослідження. Тому саме Інтернет-технології покликані сприяти ефективному вирішенню цілого ряду задач, а також спонукати студентів до вивчення іноземних мов.


Світлана Золотова, Наталія Муліна 
м. Суми

Про необхідність надання додаткових освітніх послуг у процесі навчання іноземної мови професійного спілкування

Входження в європейське суспільство вимагає від вищих навчальних закладів України великої кількості фахівців, що вільно володіють іноземною мовою, особливо англійською, глибоко розуміють менталітет, стиль життя і поведінку інших народів, здатні бути учасниками міжнародних наукових форумів та організувати спілкування на рівні ділових контактів без допомоги перекладача. Перед викладачами іноземних мов стоїть глобальне завдання випустити із стін вузу добре озброєною навичками володіння іноземною мовою особистість, здатну вирішувати гострі проблеми сучасного цивілізованого суспільства.
Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій щодо рівня володіння іноземною мовою випускники вищих навчальних закладів повинні «володіти умінням вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей» [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.- Cambridge University Press, 2001, Р.24] У вищих же немовних навчальних закладах студенти також мають оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.
Таким чином, метою навчання є оволодіння іноземною мовою, що відповідає вимогам специфіки трудової діяльності з набутої у стінах університету спеціальності. Домінує функціонально-комунікативний підхід до відбору мовного матеріалу; весь курс іноземної мови носить комунікативно-орієнтований характер. Цей процес вимагає окремої інтерпретації, створення робочих програм, які б чітко визначили параметри викладання та вивчення іноземної мови, забезпечили б основи для розробки спеціалізованих курсів, планів у відповідності до професійних потреб студентів та вимог суспільства.
Кафедра іноземних мов Сумського державного університету ось уже протягом трьох років впроваджує в свою роботу основні принципи Національної програми вивчення англійської мови професійного спілкування. У відповідність до цього приводиться укладання програм для різних спеціальностей, розробка тестових завдань, видавництво власних методичних рекомендацій, корективних курсів тощо. Так, в діючі робочі програми для  аспірантів, груп наукового резерву, магістрів зі спеціальностей Інформаційні технології, Управління інноваційною діяльністю, Маркетинг, Матеріалознавство, Електронні системи та ін. максимально впроваджено принцип комунікативного підходу до вивчення іноземної мови з метою навчити студентів спілкуватися іноземною мовою, виходячи із потреб у різних ситуаціях. В результаті навчання піднімається рівень володіння другою мовою, що у свою чергу сприяє підвищенню мобільності та конкурентноздатності сьогоднішнього студента, а в майбутньому – кваліфікованого фахівця на ринку праці. Для викладачів-практиків такі програми дають можливість адаптувати навчальні плани до різноманітних потреб студентів за умови внесення необхідних коректив у конкретних ситуаціях. Введення зазначених принципів в навчальний процес має підняти, по-перше, якість вивчення мови студентом та якість викладання мови за новими стандартами.
Ще при вступі до університету абітурієнт повинен  вільно спілкуватися іноземною мовою в побутових життєвих ситуаціях, вміти поводитися в академічному оточенні, чітко висловлювати свою думку, вміти вести розмову по телефону, орієнтуватися в отриманні інформації під час дискусій, лекцій, бесід  та ін. На превеликий жаль, дійсний стан речей у вітчизняній системі освіти зовсім інший. Більшість випускників університетів не готові до вільної орієнтації в культурних, соціальних та лінгвістичних маркерах автентичного мовного середовища за кордоном.
Протягом останніх чотирьох років викладачами кафедри іноземних мов СумДУ системно проводиться вхідний контроль рівня володіння іноземною мовою студентами першого курсу різних спеціальностей. Для визначення рівня сформованості лексико-граматичної компетенції використовуються вибіркові тести множинного вибору на складність, умінь читання – тести множинного вибору для перевірки вмінь визначати головну думку, розуміти деталі та визначати комунікативні наміри автора тощо. Для укладання тестів використовували матеріали, які входять до складу навчального комплексу New English File різних рівнів. Найвищим очікуваним рівнем був Intermediate. Перевірка умінь усного мовлення проводилася викладачами під час організації групового обговорення однієї із тем загального вжитку. Вхідний контроль умінь аудіювання не проводився через брак технічних засобів для такої великої кількості студентів у стислі терміни.
На діаграмі показані результати вхідного контролю, який було проведено викладачами кафедри у вересні 2009 року пофакультетно.
file_0.emf
Вхідний контроль кафедри іноземних мов

236

205

149

281

171

125

62

238

73

53

18

81

0

50

100

150

200

250

300

ЕлІТТеСЕТГум. ф-тФЕМ

Кількість (осіб)

загальна кількість

абсолютна успішність

якісна успішність


file_1.wmf
Вхідний контроль кафедри іноземних мов

236

205

149

281

171

125

62

238

73

53

18

81

0

50

100

150

200

250

300

ЕлІТ

ТеСЕТ

Гум. ф-т

ФЕМ

Кількість (осіб)

загальна кількість

абсолютна успішність

якісна успішність



В цілому, тестування пройшли понад 870 студентів п’яти факультетів. Виявлено, що показник абсолютної успішності по університету складає 68%, якісної – лише 26%. Найкращий результат абсолютної успішності показали студенти факультету економіки та менеджменту (85%), якісної – студенти факультету ЕлІТ (31%). Найслабкішими виявилися результати студентів гуманітарного факультету – 42% та 12% відповідно.
Очевидно, що найефективнішим способом організації навчального процесу з точки зору навчання іноземних мов було б запровадження практики формування навчальних груп за рівнем володіння мовою. На жаль, в університеті групи формуються згідно з напрямами підготовки. Проте аналіз результатів вхідного контролю дозволяє вирішити ряд завдань, а саме:
	проінформувати студента про його реальний рівень підготовки з дисципліни;

підвищити ефективність роботи викладачів у групах за рахунок реалізації індивідуального підходу;
сформувати гомогенні групи корективного курсу навчання (за рахунок додаткових навчальних послуг).
При кафедрі іноземних мов Сум ДУ ось уже п’ять років працює Лінгвістичний науково-методичний  центр, який успішно вирішує ці складні завдання шляхом надання додаткових освітніх послуг студентам, викладачам та підприємствам міста, розробляючи програми курсу на замовлення. Центр значно розширив свої зв’язки з представництвами Британських всесвітньовідомих видавництв: Oxford University Press, Longman, MacMillan, Express Publishing, забезпечуючи викладачів та студентів найновішими НМК, постійно проводячи семінари щодо використання нових підручників. При центрі діє Лінгвістична науково-проблемна лабораторія, основна функція якої –підготувати студентів до захисту дипломів англійською мовою, дати навички науково-дослідницької роботи та допомогти підготувати презентацію іноземною мовою при  підготовці до проведення щорічних студентських науково-практичних конференцій, про започаткування яких з ініціативою виступив три роки тому Лінгвістичний центр. Але попри все одних цих заходів ще недостатньо. Необхідність оволодіння іноземною мовою повинна визріти у свідомості сучасного студента з чітким розумінням того, що без знань іноземної мови у сучасному світі неможливо зробити успішну кар’єру та бути конкурентноспроможним. У реальному професійному чи академічному житті мовний користувач потребує слухати, говорити, читати і писати. Існує ціла низка ділових ситуацій, які є спільними для багатьох професій: ведення телефонних розмов та обробка ділової кореспонденції; вміння написати автобіографію та резюме; участь у інтерв’ю, призначення ділових зустрічей, участь у дискусіях, читання спеціалізованої літератури, заповнення різного виду форм та анкет; вміння укладати контракт, вести переговори, виступати на конференціях, читати інструкції та оголошення. Для реалізації цих завдань у Лінгвістичному науково-методичному центрі Сум ДУ розроблено програму курсів підготовки студентів до вступних іспитів до магістратури. Заняття в групах проводяться відповідно до спеціалізації. Об’єм курсу визначається рівнем володіння іноземною мовою студентами конкретної групи. Досвідчені викладачі разом зі студентами через додаткові заняття працюють над затвердженням у менталітеті впевненості, коли випускники вузу, виходячи у широкий світ можуть сказати: «Я це можу, я це знаю, я бачу мету, до якої мене приведуть ці знання».


Ольга Зубрицька
м. Київ

Актуальні питання сучасної юрислінгвістики

Юридична лінгвістика або юрислінгвістика – це досить нова галузь мовознавства. Вона знаходиться на межі мови і права й тим самим має міждисциплінарний характер. Юрислінгвістика покликана вирішувати найрізноманітніші проблеми лінгвоправового простору, як, наприклад, лінгвістична експертиза юридичних документів, створення рекомендацій по розробці текстів законів та інших нормативно-правових актів, теоретичні і практичні дослідження в галузі юридичного перекладу, криміналістичні дослідження у визначенні мовної стратегії та багато інших.
Перші дослідження мови права на матеріалі української мови почалися ще в минулому столітті, проте спочатку мова законодавства досліджувалася в першу чергу лише з точки зору її особливого функціонального стилю, спеціально призначеного для викладення і подальшого вживання правових норм. На сучасному етапі в Україні лінгвістичні дослідження в галузі права концентруються на проблемі створення досить високих лінгвістичних стандартів у сфері мови законодавства з метою створення зрозумілого тексту закону.
Щодо розвитку юридичної лінгвістики в зарубіжних країнах, слід зазначити, що основним предметом дослідження американських і англійських юристів і лінгвістів є мова та стиль юридичних документів з точки зору неспеціалістів в галузі права. Центральними темами дослідження є лінгвістична експертиза в судовому процесі, проблеми комунікації на стадії дізнання в поліції, де часто використовуються протилежні комунікативні стратегії, роль юридичного перекладача на судовій і досудовій стадіях процесу, проблеми розуміння мови суддів та інструкцій судді. Англійська і американська юрислінгвістика приділяє особливу увагу ролі перекладача в юридичних справах. Проблема адекватності і еквівалентності юридичного перекладу піднімається як перекладачами, так і викладачами, що цікавляться лінгводидактичними аспектами мови права як мови для спеціальних цілей. Через відсутність спеціальних знань у перекладача (як лінгвістичних, так і правових), можна навести чимало прикладів так званого перекладацького браку, а саме: упущення важливої інформації, підміна термінів і офіційно-ділової лексики загальновживаними словами, заміна списку слів одним узагальнювальним терміном, буквальний і вільний переклад тощо.
Ще одна проблема, по якій до цих пір немає одностайної думки, - це проблема ясності мови законодавства. Як має бути написаний закон, щоб його можна було вважати зрозумілим? Це питання важливе тому, що лише за умови абсолютної зрозумілості мови закону суб'єкт права може нести юридичну відповідальність. Слід зазначити, що в світовій практиці існують дві точки зору з цього приводу. Одна з них полягає в тому, що мова правових актів розглядається як особлива юридична мова, що має мало спільного з літературною мовою, а інша – в тому, що мову права можна розглядати як різновид (стиль) загальнолітературної мови. Перша точка зору набула поширення в Німеччині. По-іншому до цієї проблеми ставляться деякі польські, українські та російські вчені, які, на відміну від німецьких авторів, не протиставляють мову законодавства загальнолітературній мові, вважаючи її спеціальним стилем цієї мови. 
На закінчення слід зазначити, що юрислінгвістика – відносно молодий розділ лінгвістичної науки, який зараз активно розвивається. Мова права досліджується як соціальний феномен, і е випадково в зв'язку з цим з'являються соціолінгвістичні дослідження проблем розуміння юридичної мови нефахівцями. Проблеми, якими займається юрислінгвістика, багатогранні й непрості. Одні з них вимагають одночасно юридичної та лінгвістичної компетенції, для вирішення інших необхідні глибоке теоретичне осмислення і практична розробка. Проте, можна зробити висновок, що стан юридичної лінгвістики як науки знаходиться на стадії активних наукових досліджень мови права в усьому світі.


Євген Іванов
 м. Київ

Процес формування англомовної професійно спрямованої компетенції у говорінні у студентів немовних вузів

Під впливом змін, що відбуваються в суспільстві, ситуація в галузі навчання студентів іноземної мови в немовному вузі значно змінилася: рейтинг курсу «Іноземна мова» суттєво підвищився, складаються сприятливі умови, які стимулюють методичну діяльність відповідних кафедр. Орієнтація курсу на формування у студентів немовних спеціальностей умінь різних видів професійного спілкування з використанням іноземної мови вимагає вирішення цілого ряду питань, що стосуються оптимальної організації процесу навчання згідно сучасних вимог та реальних умов викладання.
Визначаючи тенденції в курсі викладання іноземної мови, сьогодні називають передусім реалізацію комунікативного підходу. Комунікація розуміється як процес усного/письмового спілкування, суть якого полягає в обміні інформацією та її оцінюванні. Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає формування у студентів комунікативної компетенції, яка вважається сформованою, якщо майбутній фахівець використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід.
Максимально стислий курс іноземної мови у немовному закладі вносить свої корективи у програму, висуваючи як найактуальнішу проблему інтенсифікацію навчання. Викладачі цих закладів змушені враховувати недостатній рівень знань і вмінь, з якими випускники середніх шкіл приходять до інших навчальних закладів, а також вирішувати проблему навчання студентів з різним рівнем мовної підготовки.
Вважаючи комунікативну компетенцію метою і результатом навчання, не слід забувати, що її досягнення можливе лише за умови сформованості лінгвістичної компетенції, як одного із специфічних аспектів навчання іноземної мови (ІМ).
Відомо, що засвоєння граматики іноземної мови викликає великі труднощі у студентів немовних вузів. Надто розтягнуте пояснення граматики, довге і складне викладання граматичних правил у підручниках не можуть зацікавити студентів-нефілологів, забезпечити позитивну мотивацію. Як досягти стійкого і швидкого засвоєння досить великого обсягу знань, який є необхідним для практичного володіння мовою, з найменшою втратою часу і зусиль?
Вважаю, що ефективним способом у роботі з граматичним матеріалом, що виправдав себе на практиці, є використання опорних граматичних сигналів. 
Крім проблеми засвоєння граматики ІМ, існує і є актуальною проблема вивчення фахової термінологічної лексики студентами немовних вузів. Засвоєння студентами фахової термінології, як невід’ємного складника функціональної компетенції, є запорукою успішного професійно спрямованого навчання іноземної мови.
Очевидно, що вивчення термінологічної лексики при викладанні іноземної мови професійного спрямування буде тим успішнішим й ефективнішим, чим краще зроблений вибір іноземномовного фахового матеріалу, який залучається до навчального процесу. Таким базовим матеріалом є, перш за все, тексти фахового спрямування.
Від змісту відібраного матеріалу буде залежати, наскільки ефективно викладач зможе організувати навчальну діяльність на занятті, створити ситуації для пошуку та аналізу визначеної інформації, проконтролювати зміст висловлювань студентів і водночас розвивати їх аналітичне мислення, наукову здогадку, інтуїцію, критичний підхід до вміщеної в текстах інформації, спонукати їх до активної, творчої діяльності, як при читанні текстів, так і в інших видах мовленнєвого спілкування.
При такому підході до опрацювання термінології у навчальних текстах буде діяти принцип, згідно з яким "викладач забезпечує мову, а студент забезпечує зміст". З цього випливає, що викладач іноземної мови, який не є, скажімо, економістом чи техніком, не буде навчати студентів економічним законам чи категоріям, пояснювати економіку чи фінанси англійською мовою, судити про фахову компетентність студентів, про фаховий зміст їх висловлювань. Це справа спеціалістів певного профілю. Викладач іноземної мови формує і розвиває комунікативну компетенцію студентів з іноземної мови, а не фахову компетенцію з мікроекономіки чи маркетингу, інжинірингу, медицини чи будь-якої іншої дисципліни. Завдання викладача англійської мови - вчити майбутнього спеціаліста у певній галузі, головним чином розмовляти іноземною мовою про свій фах та фахові аспекти, використовуючи різні засоби.
При відборі фахової лексики доречно брати до уваги вікові особливості та інтелектуальний рівень студентів, їх професійні інтереси. Обсяг термінологічної лексики повинен бути достатнім для забезпечення комунікативної діяльності студентів у межах тематики спілкування, визначеною програмою. 
Окресливши тематику фахових текстів та відібравши термінологічну лексику для активного засвоєння студентами, потрібно створити комплекс вправ з метою вирішення комунікативних і пізнавальних задач при роботі з фаховою літературою. 
Навчання професійно спрямованого говоріння має свої особливості: вправи повинні відповідати таким стабільним вимогам, як заданість ситуації, професійна спрямованість завдань, природність ситуації спілкування, вмотивованість мовленнєвої дії студента, наявність вказівок на дію з матеріалом, новизна.


Жанна Іванова
м.Київ

Особливості морфологічно-категорійних трансформацій німецької мови при перекладі

На морфологічному рівні особливо чітко спостерігаються суттєві міжмовні відмінності, в основі яких лежать різні мовні картини світу, особливості граматичної будови мови, певні мовні норми та традиції тощо. На основі морфологічних характеристик за допомогою певних морфем (флексій) забезпечується утворення та функціонування одиниці синтаксису - речення. Певна самодостатність морфологічних категорій та ієрархічна підпорядкованість морфем у межах мови (морфеми, що складаються з одиниць нижчого рівня - фонем, спрямовані на побудову одиниці вищого рівня - слова) дозволяє говорити про морфологічний рівень мови як мовної діяльності.
До граматичних особливостей, які впливають на переклад через морфологічно-категорійні трансформації, належать розбіжності в будові мови як наборі певних граматичних категорій та форм: у німецькій мові функціонують, наприклад, невідомі для української мови артиклі, що як категорія означеності/неозначеності сигналізують про особливості розподілу нової/відомої інформації. Різний обсяг змісту подібних конструкцій (родовий відмінок у німецькій мові передається не лише генетивом чи von, а й різними конструкціями, що мають специфічне - регіональне чи соціальне функціональне навантаження. Відмінні функціональні характеристики (різні форми однини та множини, різнотипні омоніми) та відмінна сполучуваність слів суттєво впливають на переклад.
Відмінне частотне навантаження активного та пасивного стану, дійсного та умовного способів, інфінітивних конструкцій, специфіка вираження мають вагомий вплив на переклад. 
Використання лексичних засобів для вираження граматичних категорій, коли при використанні німецького плюсквамперфекта в українській з'являються "раніше, перед цим, до того" та різнотипність вираження "формального" підмета та додатка, неможливих у структурі українського речення (безособові речення з man ,es) потрібно врахувати для адекватного відтворення змісту.
Всі граматичні особливості спонукають до проведення переважно морфологічних трансформацій, за якими відбувається зміна категорійних. Однак існують загальні закономірні відповідники граматичних форм і конструкцій оригіналу та перекладу, опис яких видається необхідним для репрезентації цього матеріалу студентам.
Функціональний підхід (за частинами речення), що спонукає до повторення опису (іменник як підмет, додаток чи частина іменного присудка), стає необхідним для розуміння синтаксичного рівня мови. Суто граматико-морфологічний підхід (за частинами мови: основними та допоміжними) позбавляє аналізовані категорії життя, яким вони (завдяки своїм морфологічним характеристикам) живуть у реченні. Тому оптимальним видається поєднання цих двох підходів у морфолого-функціональному, аналізуючи окремо "навколоіменну" групу підмета (іменник, займенник, числівник, прикметник) та "навколодієслівну" групу присудка (дієслово, прислівник) і гранично-допоміжних частин речення (прийменник, артикль).
Загалом німецька мова (на противагу іменним конструкціям російської та, під її впливом, української) є за принципами побудови фрази дієслівною. Внаслідок цієї неповної відповідності мовних норм перекладачеві доводиться розв'язувати низку проблем при відтворенні типових для української та російської мов іменникових груп засобами. Тому при перекладі німецькою необхідно уникати групи декількох родових відмінків, що звично роблять з допомогою іменника з іншим керуванням. Конструкції, що вказують на доцільність дії, передавати інфінітивними групами з «um zu»  чи додатковими реченнями мети. Доцільно родовий відмінок замінити інфінітивом з часткою zu. Слід передавати інфінітивними групами з «um zu» чи додатковими реченнями мети конструкції, що вказують на доцільність дії.
Можна замінити родовий відмінок додатковим підрядним реченням. Як правило, у такий спосіб перекладають речення, що містять дієслова мовлення чи аналогічні до них конструкції ("заявляти, висловлювати сподівання, сподіватися, вважати, підкреслювати, підтвердити, писати, мовити"). Для цього прийому інколи доводиться застосовувати слова, формально відсутні в оригіналі, але необхідні для відтворення суті висловлювання. Зменшення кількості іменників у реченні досягається за рахунок використання німецького дієслова чи підрядних речень, ланцюжок родових відмінків можна зменшити опусканням "семантично пустих" іменників.
В кожній мові граматичне тісно пов'язане з лексичним, і спосіб передачі в перекладі граматичних форм і конструкцій нерідко залежить від їх лексичного наповнення. Поза сумнівом, одне й те ж граматико-морфологічне явище можна перекладати різними способами, якщо враховувати його конкретне лексичне вираження.


Ольга Іщенко, Ольга Матвіяс
м. Львів
О

Pairwork and Groupwork: pros and cons of teaching English as a Foreign Language

No one means to deny the obvious benefits of pair work at English Language classes. But at the same time pair work or small group work can be a rather destructive activity in many ways. One must balance against the advantages the fact that pair work is in essence divisive in that it fragments the class. Many pair work activities also tend to focus on disagreement and conflict of opinions, while many are open-ended, with no real goal or satisfying conclusion. This means that you have some powerful hidden factors working against cohesion and harmony in your classroom. 
Students sometimes complain about pair- or group work. A common tendency among teachers is to see this kind of complaint as conservatism, a refusal to open up to ways of working that might be different from the traditions the students are used to. Or they may regard it as a kind of selfishness where they don’t believe they can learn anything from another student, but want the teacher’s undivided attention. But maybe these students are also expressing or trying to rationalize a certain unsatisfied feeling that pair work seems to produce. 
The teachers should not, of course, abandon pair work. Clearly, it has a vital function. But we suggest that we should think carefully about how we use it, and particularly about how we can use it without leading to a sense of fragmentation, conflict, or purposelessness. We should suggest pair and group work activities which bring people together rather than focusing on differences. Of course, we admit that individual differences are what make us human. But inclusion of these activities from time to time may have a beneficial effect on classroom dynamics.   These techniques can be titled as “Bridging gaps” activities, since they are designed to do the opposite to “gap” activities i.e. to bring people together, by emphasizing the qualities they share rather than what is different about them. The other activities like “Group achievements” have a definite goal or end product. Performing these activities, we should look at some ways of rounding pair work off, of making it less inconclusive and open-ended, and bringing it to a definite conclusion, involving the whole class. The goal of this type of activity is to focus less on “one-off” activities than on broadly generalizable techniques that can be used with many pair or group activities. The techniques all have the common aim of returning the pair to the whole group, and in doing so, getting them to reflection what went on in the pair or small group activity and present that activity in a more concrete or permanent form to the whole class. 
We suggest that it can be a good idea when selecting from a range of techniques available for a particular teaching point to be aware of their possible effect on group dynamics as well as their appropriacy for the teaching point and even occasionally to plan activities that may be unrelated to the syllabus but which have a positive effect on group cohesion.
Finally, and most obviously, teaching and learning can and should be a joyful experience for both teacher and learner and in this way pair work and group work techniques have become the norm in present day EFL classrooms.


Катерина Кельбасович
м. Дубляни

Проблеми навчання професійно-орієнтованій іноземній мові на технічних факультетах ВНЗ

Ітеграційні процеси, що відбуваються сьогодні в усьому світі, не можуть не торкнутися й освітньої сфери, зокрема навчання іноземним мовам на технічних  факультетах ВНЗ. Для інженера ХХІ століття володіння іноземними мовами є життєвою необхідністю — це можливість знайти свою «нішу» на ринку праці. Працедавцю потрібен не тільки інженер-механік, автомобіліст тощо, який має достатні фундаментальні знання в професійній сфері, йому потрібні фахівці, які були б не тільки відповідальними та мислили самостійно, але й володіли навичками та вміннями пошуку й обробки інформації з різних джерел, зокрема Internet, а також інструментами отримання таких знань. Говорячи про володіння тією чи іншою іноземною мовою, в першу чергу, маємо на увазі володіння достатніми комунікативними навичками усного і письмового спілкування як на побутовому, так і на професійному рівнях. 
Сьогодні в центрі уваги стоїть проблема безперервної освіти. Ми говоримо про безперервне навчання іноземній мові, а саме: «дошкільна освіта — школа — ВНЗ — післявузівська освіта — виробництво — тощо». Зараз у цьому логічному ланцюжку безперервної освіти в Україні порушені практично всі ланки, особливо ланка «школа», оскільки випускники середньої школи, які вивчають іноземну мову протягом 7–9 років, вступивши на технічний факультет ВНЗ, не володіють елементарними граматичними і комунікативними навичками. Гостро постає питання про необхідність перегляду всієї системи навчання іноземним мовам упродовж усього ланцюжка безперервної освіти. Навчання іноземній мові слід зробити по-справжньому послідовним шляхом створення нових інтегрованих програм, особливо на етапі «початкова школа — середня школа», щоб на етапі «ВНЗ — виробництво» навчання не починалося з елементарного рівня, тобто «АВС», а перейшло на ступінь професійного комунікативно-орієнтованого вивчення з подальшим переходом на етап вузького професійно-спрямованого навчання іноземній мові. В основі нового підходу до вивчення іноземної мови на технічних факультетах ВНЗ, особливо у період переходу на європейську систему освіти, лежить концепція підготовки майбутніх фахівців з метою розвитку їхніх умінь формувати, створювати та формулювати думки технічного напряму іноземною мовою. Виникає запитання: як досягти того, щоб майбутні технічні кадри одержали належну мовну підготовку? Слід переходити від декларативної заяви, що «іноземна мова повинна зайняти найважливіше місце у ряді спеціальних дисциплін, що вивчаються на технічних факультетах ВНЗ», а замість цього виділяти дійсно необхідну кількість аудиторних годин на цю дисципліну. 
Ще одна проблема — проблема підручників з іноземних мов для технічних спеціальностей. Навчальні посібники, які пропонуються останнім часом, призначені в основному для економічних спеціальностей та абсолютно не придатні для навчання майбутніх інженерів. Ринок підручників є широким та багатим на величезну кількість різноманітних навчальних посібників, особливо зарубіжних, які направлені на розвиток комунікативних навичок тих, хто навчається, і підводять їх до вивчення професійно-орієнтованої мови, проте аналіз всіх цих посібників і апробація їх в навчальному процесі показали їх невідповідність цілям, що стоять перед сьогоднішньою вищою школою України. 
Певним внеском у вирішення цієї проблеми є підручники для студентів-механіків та енергетиків сільськогосподарського виробництва — результат багаторічного досвіду викладання авторами англійської мови в ЛНАУ та ретельний аналіз на практиці різного роду комунікативно-орієнтованих посібників. Лінгвокраїнознавча інформативність професійно-спрямованих тем, пізнавальність, науковість змісту, моделі для розвитку монологічного та діалогічного мовлення, наявність невербальної інформації — ось лише невеликий перелік критеріїв підбору автентичних матеріалів підручника. Підручник підвищує мотивацію студентів, уміння вилучати з текстів необхідну інформацію й осмислювати її, сприяє розвитку розумової активності, готує їх до роботи зі спеціальною літературою, спрямованою на різні види професійної діяльності, — сьогодні все це є неможливим без знання іноземної мови. Далі в руслі розвитку професійної усної і письмової комунікативності було створено цілий ряд галузевих підручників і навчальних посібників. Завдання в них пропонують ситуації для написання анотацій, рефератів і для організації дискусій. Такі види завдань дозволяють створювати умовно-задане професійно-орієнтоване комунікативне оточення, при якому розвивається творче мислення студентів, підвищується мотивація до вивчення іноземної мови. 
І третя достатньо важлива проблема — це використання нових сучасних методів і методик навчання іноземним мовам на технічних факультетах ВНЗ. На кафедрі іноземних мов ЛНАУ розробляються та впроваджуються у навчальний процес нові технології, серед яких хотілося б відзначити «метод проектів», що відіграє величезну роль в практичній реалізації комунікативного методу. Комунікативні ситуації, які є основою «проектної методики», стимулюють тих, хто навчається, до письмових і усних дій, що комунікативно мотивуються. Створені ситуації є емоційно забарвленими та приносять студентам відчуття задоволення від уміння спілкуватися іноземною мовою, надають впевненості в своїх знаннях і, що найважливіше, — дозволяють долати психологічний бар’єр при спілкуванні іноземною мовою.


Валентина Кирикилиця
м. Луцьк

Проблеми використання галузевих словників студентами немовних спеціальностей

Сучасний ринок праці висуває високі вимоги до якості знань і рівня підготовки фахівців, які повинні постійно удосконалювати свою професійну майстерність, самостійно оволодіваючи науково-практичною інформацією, пов’язаною з фахом, і використовуючи її у своїй діяльності, «оскільки уміння спілкуватися мовою професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися не тільки на виробництві, а й у безпосередніх ділових контактах із колегами».
Визначальним фактором у формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця є вільне володіння як рідною фаховою мовою, так і іноземною.
Для оволодіння усною та писемною формами професійного спілкування студенти немовних спеціальностей повинні мати чималий активний лексичний запас фахової термінології, бо мовленнєва специфіка даного стилю спілкування визначається насамперед великою кількістю термінів, що активно обслуговують сферу професійно-виробничої діяльності.
Розширення фахового вокабуляру передбачає застосовування спеціальних або галузевих словників, які призначені для користувачів, що вже мають елементарні знання потрібної їм мови і чітко визначену мету навчання. Термінологічні словники, в яких зібрані спеціальні поняття певної галузі, використовують у навчальному процесі як довідкову базу. «Подання термінів у вигляді навчальних термінологічних словників значно ефективніше, ніж почастинне ознайомлення зі словами в межах окремих розділів підручника. У першому випадку студент обмежений щодо можливостей самостійно працювати з лексикою. Натомість, навчальний термінологічний словник спонукає студентів до більш творчої роботи». 
Лінгвістами-філологами доведено, що спеціальні галузеві терміни становлять понад 60% професійної лексики фахівця, решту посідає загальнонаукова термінологія та загальновживані лексеми. 
Виникає проблема, як теоретично обґрунтувати і, головне, на практиці активізувати роботу студентів з галузевим словником, щоб надійно і ефективно забезпечити успішність їх майбутньої професійної діяльності.
Ми вважаємо, що цю проблему потрібно вирішувати у таких напрямах:
перший – дослідження проблеми готовності студентів до практичної роботи з галузевим словником;
другий – вивчення і профілактика труднощів, з якими стикаються студенти під час роботи зі словником.
В ході проведеного нами усного і письмового опитування виявилось, що переважна більшість студентів немовних спеціальностей вважають себе непогано підготовленими до роботи зі словником. Однак практика викладання іноземних мов свідчить про те, що студенти почуваються невпевнено під час роботи з галузевим  словником, оскільки це вимагає добре розвинених вмінь і навичок, які забезпечують опановування значного обсягу матеріалу при мінімальних затратах часу. Причиною відсутності таких навичок є нерозуміння студентами важливості систематичної роботи з галузевим словником, яку слід починати із вивчення самого словника: його суті, будови і характеристики властивих йому ознак. До того ж, кожний студент по-різному організовує і планує свою навчальну діяльність з властивим йому темпом засвоєння матеріалу.
Було виявлено, що досить малий відсоток студентів користується галузевими словниками (8,3%), обмежуючись лише словниками перекладного типу (93,4%). А це означає, що недостатньо реалізовуються можливості галузевих словників як засобу навчання, за допомогою якого можна розширити об’єм знань студентів немовних спеціальностей. Цю проблему слід вирішувати, перш за все, роз’яснюючи студентам нагальну необхідність застосування галузевих словників протягом всього курсу вивчення іноземної мови і розвиваючи їх вміння і потребу користування словниками такого типу.
Ми робили припущення, що при роботі з галузевими словниками студенти відчувають певні незручності. Отже, одне із запитань повинно було з’ясувати характер перешкод. Виявилося, що 68,2% респондентів вважають, що труднощі виникають через відсутність або недостатній рівень вмінь і навичок користування словником, 59% констатують недостатню забезпеченість студентів словниками, а 4,5% вказали на низьку якість словників. Найголовнішими причинами виникнення цих труднощів викладачі назвали: відсутність бажання носити словники на заняття (81,8%), неможливість придбати хороші словники через високі ціни (68,2%), недостатній рівень володіння іноземною мовою для реалізації наміру роботи зі словником (36,4%). Серед інших факторів викладачами були названі: недостатньо відповідальне ставлення студентів до занять з іноземної мови (31,8%), низька самосвідомість студентів (18,2%), низька мотивація до роботи зі словником (9%), незацікавленість вивченням іноземних мов (4,5%).
На основі цих даних можна зробити висновок, що переважна більшість студентів немовних спеціальностей проявляють байдужість до використання галузевих словників, не усвідомлюючи можливостей і перспектив, що відкриваються з впровадженням в навчальний процес галузевих словників. Для того, щоб істотно підвищити ефективність використання словників цього типу, уже з самого початку перебування студентів у ВНЗ потрібно розвивати зацікавленість обраною спеціальністю засобами іноземної професійно орієнтованої мови, що найширше представлена у галузевих словниках.


Мар’яна Кімакович, Наталія Пиндик
м.Львів

Формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні
при вивченні іноземної мови.

Навчання аудіювання та говоріння (обох форм усного мовлення) є нерозривною єдністю. Аудіювання – один з найважчих видів мовленнєвої діяльності, який вимагає наявності у студентів широкого кола вмінь та навичок. Під час навчання аудіюванню нашим завданням є формування вмінь правильно сприймати мовлення на слух. 
Навички та вміння слухання, які забезпечують розуміння почутого через зустрічну внутрішню активність слухача, складають мовленнєву компетенцію в аудіюванні. На початковому етапі  у студентів слід розвивати в основному глобальне  сприйняття іншомовних аудіотекстів. Вони повинні володіти вміннями розпізнавати найбільш загальний зміст. Якщо глобальне сприйняття та розуміння стане навичкою, тоді студенти досить швидко почнуть розуміти аудіотексти. 
Якщо на початковому етапі студенти розуміють більшість аудіотекстів на глобальному  рівні, то на основному етапі починається навчання детального розуміння аудіоматеріалів. Наприкінці курсу навчання навички повинні автоматично переключитись з глобального на детальне розуміння. 
Під час навчання аудіюванню слід розвивати вміння виділяти в аудіотексті окремі його елементи, частини, давати завдання, різні типи вправ.  Аудіо матеріали повинні бути автентичними, цікавими та пізнавальними. 
Як вже було відмічено, аудіювання є одним з найскладніших видів мовленнєвої діяльності. 
Індивідуальні особливості студентів багато в чому впливають на успішність формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Це потрібно враховувати в навчальному процесі і розвивати простішими завданнями слухову пам'ять та фонематичний слух, вчити прогнозувати зміст аудіотекстів. 
Існує ряд факторів, що викликають труднощі в аудіюванні. До них належать:
	Темп мовлення. Занадто швидкий темп мовлення найбільше заважає розумінню аудіоматеріалу.

Розмір та кількість пауз. Паузи виконують дуже важливу функцію, даючи студентові час для опрацювання змісту почутого, що є дуже важливим на початковому етапі. Тривалість пауз слід зменшувати в залежності від складності аудіотексту. 
Обсяг інформації. Аудіювання потрібно починати від 5 хвилин, збільшуючи аудіотексти в міру опанування матеріалу. 
Кількість прослуховувань. Максимальним можна вважати дворазове прослуховування. Причому після кожного прослуховування можна давати різні типи завдань. 
Контролем розуміння почутого можуть бути прості завдання – питання до тексту. Перед презентацією аудіоінформації студентам слід давати завдання, націлені не лише на прослуховування, але й на визначення певної інформації та її записування. 
При активному аудіотренінгу свідомо обирається важчий текст, який після прослуховування, попередньо отримавши завдання та певну інформацію, студенти оцінюють за шкалою розуміння 0 – 100 %
Навчання аудіюванню повинно мати поступальний характер, від простіших для розуміння аудіотекстів до більш складних та професійно орієнтованих. Діалоги та монологи доцільно використовувати починаючи вже з початкового етапу. 
Для розуміння та закріплення усного мовлення можна використовувати друковані матеріали з окремими елементами аудіотексту, частини речень. На початковому етапі можна використовувати вправи з пропусками, які потрібно заповнити в процесі слухання. 
Розглядання схем, графіків, таблиць при аудіюванні тексту – це природна опора, яка може використовуватися на будь-якому етапі навчання. 
Аудіювання на сучасному етапі вивчення іноземних мов в немовних вузах набуває важливого значення. Це обумовлено змінами в навчальних програмах, запровадженні державних іспитів на деяких спеціальностях, в програмі підготовки до яких є аудіювання. Тому цьому виду мовленнєвої діяльності слід приділяти більше уваги.


Юлія Клюфінська
м.Львів

Новітні технології: зміна стратегій викладання/вивчення іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі

Стратегія викладання іноземної мови в технічному університеті змінюється із застосуванням інноваційних технологій. Звичайно, будь-які зміни у викладанні стосуються перш за все викладача іноземної мови, який у традиційній парадигмі освіти мав статус «передавача знань». Але сьогодні йому відведена дещо інша роль в аудиторії: він знаходиться там, щоб спрямовувати роботу студентів, допомагати їм досягнути поставленої мети, виправляти їх помилки, а також активізувати їх участь у начальному процесі.
Ключовим фактором у вивченні студентами іноземної мови в технічному вищому навчальному закладі є мотивація. Раніше мотиваційні елементи були конкретними, однак мало ефективними: уміти достатньо правильно говорити та писати іноземною мовою, щоб здати підсумковий іспит. Тут спрацьовувало невмируще студентське правило «зазубрив, здав, забув». Сьогодні ж мотиваційні горизонти значно розширились: студенти прагнуть навчатися в закордонних університетах, відвідати країну, мову якої вони вивчають, знати її культуру, читати різноманітну документацію, спілкуватися з іноземними друзями та активно співпрацювати з іноземними партнерами.
Сучасний ринок праці висуває свої вимоги до якості знань і рівня підготовки фахівців в умовах ринкової економіки. Володіння іноземною мовою – один з визначальних факторів у формуванні висококваліфікованого працівника, особливо технічної спеціальності. Для спеціалістів з вищою освітою знання іноземної мови стає не тільки засобом отримання інформації з оригінальних джерел, але і засобом професійного спілкування.
На думку російського дослідника О.Х. Бабіяна, сьогодні вивчення іноземних мов займає вагоме місце в системі професійної освіти, метою якої є виховання людини, здатної до діяльності в потоці науково-технічної інформації, яка вміє працювати зі спеціальною літературою, освоювати нові технології. Кваліфікований фахівець повинен добре орієнтуватися в сучасних умовах, гнучкіше реагувати на зміни, що відбуваються в різних сферах життя, уміти пристосовуватися, якщо потрібно – освоювати суміжні спеціальності. 
Розширення економічних зв'язків із закордонними партнерами стало причиною частих контактів з іноземними фахівцями. Звідси – потреба в кадрах, які володіють іноземною мовою у відповідній галузі, які могли б успішно взаємодіяти із закордонними колегами на професійному рівні. 
У світлі цих факторів питання про володіння іноземною мовою здобуває особливу гостроту. Зростає відповідальність вищого навчального закладу в підготовці таких спеціалістів та необхідність постійного вдосконалювання їхньої професійної майстерності.
Однак, у немовних університетах студенти не завжди усвідомлюють доцільність вивчення іноземної мови, адже вона безпосередньо не пов’язана з їх життєвими планами. Немає чіткої обґрунтованості цілей та набору вмінь, якими повинен володіти фахівець відповідно до кваліфікаційної характеристики. У студентів переважає негативне ставлення до іноземної мови як до дуже важкого предмету, який практично не піддається оволодіванню.
Беручи до уваги сучасні інформаційні технології, студенти мають більше можливостей підвищити свою мотивацію до вивчення іноземної мови. Комп'ютер, всемогутній у всіх галузях діяльності людей, тепер став необхідним об'єктом навчання. Водночас використання комп'ютерних засобів передбачає зміни. Навчити - це вже не просто передати знання чи отримати повідомлення, як раніше, а, перш за все, зробити навчальний матеріал доступним і можливим для застосування студентом. До того ж російський науковець М.М.Васільєва зазначає, що сучасні освітні теорії конструктивізму виступають за "активне навчання", де студент розвиває і поглиблює свої знання шляхом проведення особистих мотивованих  наукових досліджень. Саме для цього інноваційні технології пропонують нові оригінальні динамічні рішення щодо змісту вивчення іноземної мови. В даний час розробляється методика викладання іноземних мов з використанням мережі Інтернет. Існують прихильники ідеї навчання лише за допомогою Інтернету, без традиційної роботи з підручником. Однак більшість викладачів надають перевагу застосуванню мережі Інтернет поряд з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в навчальний процес. Вони вважають, що саме підручник повинен забезпечувати професійну підготовку майбутніх спеціалістів, тобто формувати професійно значущі навички та вміння. Оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності передбачає високий ступінь наочності у викладанні навчального матеріалу, що робить навчання більш доступним. Використання ілюстрацій має бути інформативним, стимулювати творчу активність студентів та підвищувати якість інформації. Тут на допомогу приходить Інтернет. Ми вважаємо доцільним використовувати його як джерело додаткових доступних, актуальних та автентичних матеріалів, які значно підвищують мотивацію та ефективність вивчення іноземної мови. 
Відношення між викладачем і студентом змінилося. М.М.Васільєва вважає, що викладач перестає бути монополістом знань у навчальному процесі, адже необхідні знання студент може здобути і без нього або при мінімальній допомозі викладача. За викладачем залишається функція «скеровуючого» в навчально-виховному процесі.



Александра Комарова
г. Полтава 

Организация самостоятельной работы студентов при обучении иностранным языкам в неязыковом ВНЗ

Одна из актуальных проблем современной методики обучения иностранным языкам – ориентация всего учебного процесса на активную самостоятельную работу обучаемых, создание условий для их самовыражения и саморазвития.
Самостоятельная работа  завершает задачи всех других видов учебной деятельности. Эффект от СР можно получить тогда, когда она организуется и осуществляется в качестве системы и на всех этапах обучения.
Для правильной организации деятельности студентов требуется: осознание ими цели заданий, знание процедуры их выполнения, умение пользоваться средствами обучения, умение применять опоры и создавать их при подготовке задания. Необходимы также следующие условия:
	- готовность студентов к самостоятельному труду;
	- мотивация получения знаний;
	- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	- консультационная помощь преподавателя;
	- система регулярного контроля качества выполненной СР.
Самостоятельная работа осуществляется на 3 уровнях:
І – самостоятельная работа по образцу (выполнение упражнений по образцам, работа с учебником).
ІІ – репродуктивная деятельность по воспроизведению учебной информации (воспроизведение и частичное реконструирование структуры и содержания усвоенной ранее учебной информации).
Ш – продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний. Типичным видом самостоятельной работы является выполнение проектов.
Формы проекта: статья, рекомендации, альбом, коллаж, стенгазета. Формы презентации проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным результатом работы над проектом является актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях.
Студенты могут получать задания на специальных кафедрах по тематике исследований, осуществлять поиск литературных источников по теме, проводить исследования по поставленной проблеме и в качестве результата разработки темы представить проект на иностранном языке.
Для того, чтобы помочь изучающим иностранные языки самостоятельно определить достигнутый уровень, наметить дальнейшие шаги в изучении языка и более активно участвовать в учебном процессе используется технология «Портфолио».
Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценивания индивидуальных образовательных результатов студента в определенный период его обучения.
Студенты должны уметь оценить, насколько успешно они двигаются вперед вообще, на том или ином этапе обучения и при выполнении отдельных заданий. Самооценивание в этом аспекте является неотъемлемой частью обучения и СР.
Таким образом, самостоятельная работа создает благоприятные условия для самообразования. Студенты видят перспективу своего роста и ставят перед собой новые задания в процессе обучения.


Тетяна Корець
м. Чернігів

Використання принципу інтегрованого підходу для підвищення мотивації студентів немовних ВНЗ

Принцип інтегрованого підходу до навчання англійської мови достатньо розроблений у методичній літературі , але незважаючи на це на практичних заняттях з мови в силу різних причин ми керуємся ним рідше, ніж варто було б. Непоодинокі випадки, коли заняття перетворюється на сумне рутинне тренування окремих навичок і вмінь, у перевірку форм і структур. Цей фрагментарний спосіб навчання мови жодним чином не сприяє розвитку комунікативної компетенції студентів, знижує їхню мотивацію і зацікавленість.
Практика показує, що найбільш продуктивна форма проведення занять досягається при використанні принципу інтегрованого підходу, що об'єднує всі види мовленнєвої діяльності: читання, письмо, говоріння та слухання у різних пропорціях в залежності від мети заняття та його етапів. Оскільки в реальному спілкуванні неможливо виділити з усіх мовних умінь одне, відділити його від всіх інших і при цьому підтримувати процес спілкування, то і в навчанні іноземної мови для досягнення комунікативних цілей студенти природним чином інтегрують мовні вміння. Звідси логічно випливає необхідність будувати процес навчання з урахуванням принципів інтегрованого підходу.
Маючи ряд переваг, інтегроване навчання дозволяє поєднувати тематичний і нетематичний, тобто заснований на окремих завданнях, не об'єднаних єдиною темою, підходи до проведення занять. Я вважаю, що перевагу слід надавати тематичному підходу, при якому мовні вміння тісно взаємодіють і вдосконалюються при вивченні якоїсь певної теми. Обрана тема має бути інформативною, цікавою і важливою для студентів, підвищувати їх мотивацію, а також давати  матеріал, сприятливий для тренування якомога більшої кількості мовних форм.
Чудово поєднуючись з гуманістичним підходом до навчання, інтегрований підхід дозволяє створити в аудиторії під час заняття позитивну емоційну атмосферу. Це досягається наступним чином:
	Саме заняття носить стимулюючий, інформаційний характер (з обов'язковим включенням соціокультурної інформації) і відповідає темі, що вивчається;

Внутрішня структура курсу не є нерухомою, якщо вона орієнтована на студента, а не на викладача, який диктує свої умови. Студентам надається право контролювати процес свого навчання: вибирати матеріали, види діяльності, завдання, теми, що дуже підвищує мотивацію; 
	Викладач сприяє підвищенню впевненості студентів у своїх знаннях, у собі.  Він не перериває студента, помилки виправляє коректно, наприкінці заняття, у вигляді тренування окремих структур, підкреслюючи, що помилки є типовими. 
Викладач навчає студентів ефективним стратегіям оволодіння мовленнєвими вміннями та навичками (стратегічної компетенції), наприклад, вгадування на основі лінгвістичних та нелінгвістіческіх опор при слуханні; або стратегії ведення бесіди за допомогою "small talk" або компенсаторних стратегій (жестів, ухильних відповідей, вибору теми) при недостатньому рівні володіння мовою.
Особливо важливим є те, що інтегрований підхід дозволяє застосовувати на занятті найрізноманітніші форми роботи, дотримуючись при цьому принципів комунікативності, ситуативності, функціональності, індивідуальності. Заняття ведеться в хорошому темпі, без пауз, з різноманітними завданнями, виконання яких вимагає тренування і розвитку всіх мовних навичок і вмінь при поступовому переході від повністю контрольованих вправ або завдань до вільного мовлення. Цей рух від так званої "мікродіяльності" (накопичення словника, виявлення граматичних явищ, відповідей на запитання для перевірки розуміння тексту і т. д.) до "макродіяльності" (рольових ігор, дебатів, дискусій, написання листів і т. д.).
	Ефективними і популярними серед студентів є такі види роботи як "story telling" із завданнями продовжити їх або переказати своїми словами, рішення проблем, письмова передача змісту оригінального тексту своїми словами та ін. 
Письмовим видам діяльності слід приділяти належну увагу, тому що вони сприяють свідомому ставленню до мови і допомагають студентам бачити свої недоліки. Так, дуже корисний такий вид роботи як "quick writing", при якому студенти за короткий проміжок часу повинні написати якомога більше по заданій темі (звичайно практикується в кінці будь-якого етапу роботи на занятті).
Що стосується режимів роботи на занятті, то дуже корисними є різні форми групової або парної взаємодії і зміна моделей такої взаємодії, що має масу переваг в порівнянні з традиційною формою Т-S, вносить різноманітність і додаткову можливість тренування.
Таким чином, керуючись принципом інтегрованого підходу, можна зробити процес навчання іноземної мови дійсно мотивуючим і продуктивним. Студенти відчувають себе більш впевнено і готові до спілкування мовою в реальних мовних умовах, що і є метою навчання іноземної мови.
Svitlana Kormiltsuna
Chernihiv

English tests assessment problems

Testing and assessing are important parts of every teaching and learning experience. The problem of assessing is especially actual for our University, because a new credit and module system of assessing students’ achievements was introduced here.
Tests serve a diagnostic function. Properly organized testing gives the teacher an opportunity to get a clear idea of his students’ progress in foreign language learning; it confirms what each person has mastered and points up those language items which need further attention. A test measures not only students’ performance but also the effectiveness of the teacher’s instruction, it shows shortcomings in methods and techniques applied.
Tests are easy to assess, but the meanings of marks and grades tend to vary from teacher to teacher which reduced their validity. There is an urgent necessity to work out a system of objective foreign language tests for every level of instruction and language skill.
In order to give a reliable solution to this problem we should define aims, objectives and a place of every test in testing and assessing system. The first problem to be solved is to answer the questions: “What should be taught? How language components are connected with communication skills?”
Language testing today reflects current interest in teaching communication. Language components involved in communicating include vocabulary, grammar and pronunciation.
Tests today are mainly concerned with assessing real communication in the foreign language. Language components (vocabulary, grammar, pronunciation) are not only ingredients in communication; they are blended in communication skills such as listening, speaking, reading and writing. There is a great necessity of working out a unified system of test based on different criteria:
	knowledge, communication skills, achievement tests, etc.;

regular, topic, term tests;
tests for beginners, intermediate and advanced level.
Students, teachers and even administrators can benefit good English tests by confirming progress that has been made and showing how we can predict out future efforts.


Svitlana Kostrytska
Dnipropetrovsk

Testing in ESP Courses

ESP teachers and curriculum developers have a variety of choices to make in selecting or designing language for specific purposes tests as a form of assessment.
At the Department of Foreign Languages of the National Mining University we use OUP Quick Placement Test when placing students into an appropriate level/group before the course starts. It is a flexible test of English language proficiency, quick and easy to administer. 
In the ESP course we need to develop language tests for a particular purpose. Neither of us have any formal training in language testing. On the other hand, experienced teachers have considerable understanding of what ESP is. Young teachers are aware of ESP in terms of theory and research. All of us have some experience in designing and administering tests for our own classes. Encouraging and supporting teacher cooperation we practice team development of the tests.
In the test writing process the issues specifying the test content are addressed. There is a general view that tests should be specific to the programme, the nature of the curriculum and its aims. Common interpretation of the above is crucial. The team take a realistic view of how much is covered in the module. The issues of teaching and testing match are discussed because the particular instructional techniques in the classroom should be consistent with the ways in which the programme material is to be tested. Prior to writing the test tasks, the level and type of performance expected of the ESP learners on the test are defined. The team members reach a consensus on the most important components covered in the module that can be tested. Besides, the teachers need to decide precisely what components of specific purpose language ability they will attempt to measure.
ESP teachers are involved in writing and evaluating items, planning administration procedures, interpreting and reporting the results. When writing items the teachers of a team remember that they should match the objectives of the module/course. 
This close link to course objectives means that the tests can be used to diagnose the strengths and weaknesses of students relating to the goals and objectives of the particular course.
Whether or not the teachers write the items, the written items are reviewed for feedback by the teachers of the Department to ensure that the objectives are being addressed by all the teachers involved and practiced by students. Any observed inconsistencies between the objectives of the course, teaching approaches and tests are resolved by revising the test items. The draft tests are given to colleagues, students, subject teachers to see how appropriate the content is, how clear the instructions are, how difficult each task is. Feedback on such matters as the appropriateness of test content, the clarity of the instructions, appropriateness of time allotted for tasks, and the likelihood of obtaining the expected responses will help to revise the test as appropriate. 
It would be fair to say that the teachers of the Department try to do their best to become aware of the design, development, and use of language tests for ESP students. In administering the tests at the end of each module, feedback on the results of the tests is given to students, the teachers of the Department and administrators. Objective-by-objective feedback can be presented in terms of per cent scores on individual objectives for reporting results to students and teachers. 
Feedback on the test as two-way communication is important as handling score reports is not the end of the process. The views of the parties are systematically gathered on how the tests should be improved. As a result, students’ motivation in the class and at the time they take their exams increases. On the other hand, sound testing language for specific purposes can help our teachers do a better job, determine how much of the course content has been learnt, grade student’s performance in a course, make a decision for promotion to the next level, as well as for improving the teaching materials.



Svitlana Kravets 
Lviv

Dealing with Vocabulary in Professionally-Oriented English Courses

There are very strong reasons for a systematic and principled approach to vocabulary by both the teacher and the learner. Our vocabulary work can be directed towards useful words and can give learners practice in useful skills. We should be confident that learners will get a good return for the effort that they put in. There is a wide variety of ways for dealing with vocabulary in foreign language learning. Dissatisfaction with one approach to vocabulary should not result in ignoring all the other ways of helping learners enrich their vocabulary. For example, many teachers too quickly dismiss the approach of getting learners to study lists of words out of context. For a teacher faced with learners with a small vocabulary who wish to go on to academic study in a few months’ time, this approach is very effective.  Another reason for having a systematic and principled approach to vocabulary is that both learners and teachers see vocabulary as being a very important, if not the most important, element in language learning. Learners feel that many of their difficulties in both receptive and productive language use result from an inadequate vocabulary.
It is useful to make a distinction between direct vocabulary learning (word-building exercises, guessing words from context, learning words in lists, vocabulary games) and indirect vocabulary learning (the learners’ attention is focused on some other aspect, usually the message that is conveyed by a speaker or writer). 
Vocabulary teaching can fit into a language learning course in any of four ways. Most courses make use of all four, but the amount of time spent on each of these ways depends on the teachers’ judgment in relation to the time available, the age of the learners, the amount of contact with English outside school hours, and the teacher’s theory of how language is best learned. The four ways are presented below from the most indirect to the most direct. 1. Material is prepared with vocabulary learning as a consideration (the preparation of simplified material and the careful vocabulary grading of the first lessons of learning English). 2. Words are dealt with as they happen to occur. If an unknown word appears in a reading passage, the teacher gives some attention to it at the moment it causes a problem. A lot of vocabulary teaching is done in this way. Teachers may follow principles when dealing with such words. They draw attention to the underlying concept of the word rather than just giving a contextual definition. They point out regular features of the spelling and grammar so that the learning of this word will help the learning of other words. They consider the frequency and usefulness of a word when deciding how much time to spend on it. 3. Vocabulary is taught in connection with other language activities. For example, the vocabulary of a reading passage is dealt with before the learners read the passage. Through direct teaching and reading the learners become familiar with the topic vocabulary before they need to use it in the formal speaking activity. 4. Time is spent either in class or out of school on the study of vocabulary without an immediate connection with some other language activity. For example, time is spent on learning spelling rules or on activities like dictionary use, guessing words, the use of word parts, or list learning.
Vocabulary may be divided into three groups – high-frequency words, low-frequency words and specialized vocabulary. Teachers need to decide which of these three groups contains the words that their learners need. This is an important decision because it will affect the way the words are dealt with for learning. The goals that teachers or learners set for learning English will affect the way vocabulary is selected. We can get information about which words will be the most useful for learners of English by looking at frequency counts of vocabulary. About 87% of the words in any text are high-frequency words. So with a vocabulary of just 2000 words a learner could read 87% of the words in the text. These 2000 high-frequency words of English are clearly very useful and important for a learner of English. Any time spent learning them will be well repaid because they cover a lot of text and will be met often.  The same frequency counts of vocabulary show that 8% of most texts are from the so-called university word list. These words are very useful for learners who are at a university or a technical institute. They are common in most kinds of technical writing. So, the university word list is a very important goal after the first 2000 high-frequency words are mastered. Adding the first 2000 words to the 800 headwords in the university list gives learners coverage of 95% of the text, for a total vocabulary of 2800 words. The remaining 5% of the words are technical or low-frequency words. They can be described as being a very large group of words, covering a very small proportion of any text, with each word occurring not frequently. It is not worth spending time on such words. It is more important to teach learners strategies like guessing from context, or using word parts to deal with these words as they occur.
It is also important to consider what kind of learning is required. A distinction should be made between receptive and productive learning. Receptive learning involves being able to recognize a word and recall its meaning when it is met. Productive learning involves what is needed for receptive learning plus the ability to speak or write needed vocabulary at the appropriate time. If learners study English in order to be able to read and understand lectures, a receptive knowledge of vocabulary is sufficient. If learners need to cover the whole range of language skills, then a productive vocabulary of around 3000 base words and a larger receptive vocabulary is needed.  If productive learning is important, then the development of the quality of learning a small vocabulary is important. Intensive practice in using vocabulary in speech and/or writing is therefore a useful activity. If receptive learning is important, then quantity of vocabulary is the main goal. Techniques which give familiarity with a large number of words are needed. As learners read and listen, the quality of knowledge of these words will develop without further attention from the teacher. Often a teacher may wish to give particular attention to a word. For a variety of reasons words deserve particular attention, some reasons of this being: 1) the word is very frequent and very important for the learners; 2) the word causes particular difficulty; 3) the word is needed for another activity, such as a game, a reading or listening exercise, a talk; 4) the word contains features of regular patterns. Knowledge of these patterns will help learners master other words more easily. Most vocabulary learning, however, will happen when the learners use the language for other purposes. The aim of techniques which take vocabulary out of context is to speed up the vocabulary learning process.





Наталія Крохмаль, Наталія Орініч,
Роман Щербань
м. Полтава

Grammar features of Indian English

Indian English speakers’ pronunciation is so peculiar, that it’s often impossible to understand what a person is saying, and it’s really problematic to follow an Indian’s speach. So, we’re tried to illustrate here the most characteristic peculiarities of Indian English phonetics. 
1)	The progressive tense in stative verbs: "I am understanding it. She is knowing the answer;" "I am working at XYZ Company " instead of "I work at XYZ Company. " This is an influence of traditional Hindi grammar, it is more common in northern states.
2)	Variations in noun number and determinates: "He performed many charities "; "She loves to pull your legs ", whereas in native English there cannot be any plural forms in such cases.
3)	 Prepositions: pay attention on, discuss about, convey him my greetings.
4)	Tag questions (disjunctive questions): The use of "isn't it?" and "no?" as general questions tags, as in: "You're going, isn't it? " instead of "You're going, aren't you?", and "He's here, no?"
5)	The word order: "They 're late always " instead of "They are always late ".
6)	"Yes " and "no" agreeing to the form of a question, not just its content - A: "You didn 't come on the bus? - B: Yes, I didn 't. "
7)	The Past Perfect tense is used in verbs, where Standard English would use the Past Simple: "I had gone" for "I went".
8)	Use of "would" instead of "will" as in: "I would be going to New York this weekend".
9)	Use of the words "but" or "only" as intensifiers, such as in: "I was just joking but;" or "It was she only who cooked this rice "; or even: "I didn't go only, " to mean "I didn't end up going after all" (influenced by Hindi syntax).
Commonly Indian speakers tend to pronounce the sound [p] instead of [f], whenever it occurs in their speach, as [׳peivәrәbl] instead of [׳feivәrәbl], etc.

Наталія Крохмаль, Наталія Орініч,
Роман Щербань
м. Полтава

Phonetic peculiarities of Indian English

Indian English variants’ grammar differs sufficiently from the commonly adopted Standard English variant. It contains a whole number of peculiarities, which cause considerable difficulties to Standard English speakers, when they try to understand Indians. To help in communication with Indian English speakers we present here the most peculiar grammar features of Indian English variant.
1)	Local speakers do not differentiate between the vowel sound [e] (as in "dress ") and [ж] (as in "trap "), except in cases where a minimal pair such as [bed]/[bжd] exists in the vocabulary of the speakers.
2)	Chiefly in Punjab and Haryana States, the short [e] becomes lengthened and makes "pen " sound like "pain ".
3)	When a long vowel is followed by "r" Indian English speakers usually have a monophthong instead of the diphthong used in almost all other accents. Thus "period" is pronounced [ ׳piriәd] instead of  [׳piәriәd].
4)	Indian English often uses strong vowels where other accents would have unstressed syllables or words. Thus "cottage " may be pronounced [׳kDtid3] rather than [׳kDtәd3]. The word "was" in the phrase "I was going" will be pronounced [v٨z] in Indian English.
5)	Many Indian English speakers often pronounce "the" as [рi:], irrespective of whether the definite article comes before a vowel or a consonant, whether it is stressed or not. The indefinite article "a" in pronounced as [e:], irrespective of whether it is stressed or unstressed. In native varieties if English, <a> is pronounced as [ә] when unstressed and as [ei] when stressed.
6)	Vowels [٨], [ә] and [ә:] might be realized as [ә] in Indian English. Bengali often pronounce all these vowels as [٨], including the [r]-colored versions of these vowels. Thus, "firm " may be pronounced the same as "farm ".



Юлія Кузнецова, Тетяна Піменова
м. Полтава

Роль префіксальної деривації у наповненні лексичного складу терміносистеми будівництва і архітектури (на матеріалі французької мови)

Одним із важливих аспектів у підготовці студентів в рамках навчального курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням” є розуміння словотвірної структури спеціального терміна, оскільки це дозволяє установити дериваційні та лексико-семантичні зв’язки між термінологічними одиницями і полегшує засвоєння фахової лексики.
Префiксацiя визнається продуктивним  засобом поповнення словникового складу мови, хоча деякi лiнгвiсти висловлюють думку про послаблення префiксацiп. Бiльшiсть же  романістів відзначають активність префіксальноп дериваціп в утворенні суспільно-політичних, термінологічних та навіть стилістичних неологізмів. 
Французька деривація має досить розвинену префіксальну систему. Серед найбільш розповсюджених налічують 50-60 префіксів , але використовує  вона префікси грецького та латинського походження, оскільки посідає лише одним автохтонним префіксом mй-/mйs- від давньофранцузького mis. В той же час префіксація залишається найменш вивченою в афіксальній системі французькоп мови. Оскільки префікси виникли із синтаксичних сполучень в результаті узагальнення поняття, яке вони означали, сам генезис префіксів зумовив пх корелятивність  з прийменником та прислівником у французькій мові. Звідси – відсутність чіткого визначення префікса як морфеми, що бере участь саме у префіксальному словотворі. У вітчизняній лінгвістиці присутня тенденція до чіткого визначення статуса префіксальних морфем , розроблені критеріп відмежування пх від прийменників та прислівників.
На думку багатьох лінгвістів префіксація є найбільш плідною для дієслівних утворень. Дослідження у сфері французькоп  термінології будівництва і архітектури демонструють продуктивність цього способу  дериваціп також для інших частин мови. Більшу частину префіксальних утворень становлять субстантиви, що є виявом предметності будівельної термінології. Друге місце належить дієслівним утворенням, третє – ад’єктивним.  Основними моделями утворення  префіксальних дериватів у французькій будівельній термінології є:
	pr. + N →N;

 pr. + V→V;
pr. + Adj.→Adj.
У французькій лiнгвiстицi не зустрiчаємо чiткого розподiлу префiксiв на субстантивнi, вербальнi або ад’єктивнi, проте аналiз префiксальних  словотвірних моделей (далі СМ) свiдчить про деяку вибiрковiсть формантiв. Так,  серед найпродуктивнiших префiксiв переважно субстантивними виявили себе contre- ( y CM contre- + N→N),  prй- (CM  prй- + N → N), micro-, entre-, вербальними  dй- (y CM  dй- + V → V), en-, re-. Переважно ад’єктивним виявився префiкс  in-/im-  y CM  in-/im-  + Adj→ Adj. Нашi данi дозволяють говорити лише про певну тенденцiю, а не про iснування виключно субстантивних, вербальних або ад’єктивних суфiксiв. Так, префiкс  anti- бере участь у СМ  anti- + N → N i  anti- + Adj→Adj  з приблизно однаковою кiлькiстю похiдних, вiдповiдно  7 і 6 ЛО.
Данi аналiзу словотвiрноп структури префiксальних дериватiв також вказують на iснування певного зв’язку мiж структурою ТС і його здатнiстю до утворення префiксальних похiдних. Виявлено, що найвищу потенцiю до участi у префiксальних процесах демонструють деривати, переважно суфiксальнi, рiдше префiксальнi або парасинтетичнi.
Вивчення базових засад французького словотвору в межах навчальної дисципліни “Французька мова за професійним спрямуванням” сприятиме розширенню лексичного запасу майбутніх фахівців і поліпшенню розуміння текстів за спеціальністю.







Оксана Кулешова 
м. Киів

The importance of ESP

This article examines the role of ESP and its importance in modern teaching and highlights the origins of ESP (English for Specific Purposes).
The concept of English for a special purpose arose in the early 1960s partly in response to the recognized need for improved communication between the developed and the developing countries of the world. Some scientists claim that the development of ESP was boosted by the Oil Crisis of the early 1970s resulted in Western money and knowledge flowing into oil-rich countries. Technically speaking, English became the language of this knowledge.
English was no more a subject exceptionally of language teachers but specialists who created a demand for English courses tailored for specific needs.
Previously, linguistics described grammar rules. However, the emergence of ESP was revolutionary which resulted in language for real communication.
Thus, English language teaching shifted to the view that there are significant differences between the English of commerce and that of engineering. Language teachers should be aware of an idea that if language varies from one situation of use to another, it is possible to determine the features of specific situations and then make these features the basis of customized approach to the learners’ course. The emphasis on the learner introduced very important issues into a teacher’s conception of what he/she shall teach: the learner’s effect which includes attitudes, self-confidence and motivation, and the learner’s approach to learning which includes understanding and developing one’s learning skills.
It is considered that there are three essential features to ESP course: a) authentic material, b) purpose-related orientation, c) self-direction. For example, purpose-related orientation refers to the simulation of communicative tasks required of the target setting. It involves students in different projects which include presentations, market research, logo creation etc. for Business English course.
Let’s focus on English for Business and Economics. What do students of Business English expect from their courses? It is very often that their expectations shifted not to language interest but to what extent their courses are relevant to their future jobs and ability to interact appropriately in business environment.
Teachers should take into consideration that Business English course should include practice in using the vocabulary of the students’ future occupations, British and American business concepts and practices, how to give an oral presentations, improvement in basic communication skills, interpersonal communication skills, assertiveness, non-verbal communication, grammar, pronunciation, writing and listening skills. In addition, teachers are to fathom the urgent need to teach interactive listening and speaking skills such as asking for clarification, confirming, focused repetition, giving feedback and understanding reduced speech.
Eventually, the ability to write effective business correspondence is required and can impact career development. So students should have an opportunity to master business writing, i.e. how to structure information, use direct language in a linear rhetorical pattern, express desired tones of social register and politeness, clearly state the purpose for writing to the reader and write economically by avoiding redundancies, repetitious vocabulary and overuse of the passive voice.
It is presumed that an ESP approach requires a well-designed and researched curriculum for a specified group of students and teachers are accountable for preparing students for the tasks they will encounter in their job-related area. So teachers have to do their best to make their classes as specific to student purposes and approaches to learning as possible.


Віктор Кульчицький 
м. Київ

Префіксація у словотворі прикметників німецької мови

Номінативна сутність префіксації у сучасній німецькій мові полягає у модифікації або специфікації переважно дієслівного значення за ознаками фазності та міри /інтенсивності/. Однак ця основна функція супроводжується транзитивацією дієслівної семантики і, як наслідок, спрощенням структурної синтаксичної схеми побудови речень з такими дієсловами. В іменному словотворі роль префіксації зводиться до вираження категорії заперечення або емоціонально-експресивних значень підсилення, інтенсифікації семантики базового слова з позитивною чи негативною оцінкою.
Деривація прикметників шляхом префіксації здійснюється, насамперед, за єдиною продуктивною моделлю: un-: A→A із заперечним значенням. Негативна оцінка, що вважається функцією словотвірної моделі, з’являється у семантиці похідного слова, якщо твірна основа називає нейтральну чи позитивну ознаку, порівняйте: unerzдhlbar, unerziehbar, unmalerisch, unsingbar. Якщо твірна основа є назвою негативної ознаки, то префіксальний прикметник поєднує заперечення цієї ознаки з позитивною оцінкою, пopівняйте: unkleinbьrgerlich, unkratzig, unverfдlschbar. Однак найчастіше словотвірне значення словотвірної конструкції взагалі позбавлене будь-яких стилістичних нашарувань порівняйте: unbesonnt, unfangbar, unfeindlich, unspektakulдr і т. д.
Обмежена продуктивність моделі пояснюється блокуванням мовною системою поєднання префікса un- з напівсуфіксальними прикметниками, що все ширше творяться і вживаються у сучасній німецькій мові. Очевидно, префікс un- може заперечувати лише цілісне поняття, а в напівсуріксальних прикметниках ще відчутні "відголоски" семантики автономної лексеми у значенні відповідного напівсуфікса, ще не зовсім втрачені генетичні зв’язки з нею. Доречі, найближче до суфікса за цим показником знаходяться елементи – artig: -ungleichartig;  -frei: unfallfrei; -fertig: unbuЯfertig. Аналогічними причинами зумовлена відсутність складних слів любої семантики з префіксом un-. Ці ж закономірності поширюються і на творення іменників.
Заперечення, яке виражає префікс un-, не є цілковитим перекреслюванням, негацією базового поняття, як у випадку з nicht, а запереченням, з котрого виростає нова, протилежна якість цього поняття. Х. Брінкман називає цю властивість семантики префікса un- терміном "полярність", вбачаючи семантичну сутність форманта un- у поляризації, розведенні по різних полюсах поняттєвої шкали значень базового та результативного слова.
"Чисте" заперечення, без будь-якої додаткової модифікації семантики похідного слова, має місце при поєднанні іменників та прикметників з заперечним словом nicht: der Nichtamateur, nichtverwendungsfдhig. Заперечення за допомогою префікса un- творить нову якість, ознаку або поняття про предмет чи явище навколишньої дійсності, складне ж слово з першим компонентом nicht , поза запереченням,не привносить нічого нового у семантику похідного слова.
Серед запозичених префіксальних елементів у словотворі прикметників регулярно використовуються форманти super- та post-, що реалізують відповідно значення підсилення семантики базового слова: supertief, superdьnn, superflach, superhart, superlang, superrein, superreich, supertief i т.д., або значення слідування у часі, порівняйте: postnuklear, postatomar usw.
Таким чином, номінативна функція префіксації полягає, насамперед, у модифікації дієслівної семантики з метою її транзитивації чи перфективації. Завдяки цьому, префіксальне дієслово набуває нових синтаксичних властивостей, значно зростає діапазон його синтаксичного функціонування та усувається "неповнота" граматичної парадигми. Транзитивація, що, як правило, супроводжується перфективацією, дає можливість переведення в клас перехідних," синтаксично найповноцінніших дієслів, всіх відіменникових та відприкметникових конверсивів. Недаремнo саме такі деривати складають значний пласт дієслівної лексики сучасної німецької мови: 2150 префіксальних конструкцій, утворених на базі 782 конверсивів. Серед них найвищу ймовірність сполучуваності з конверсивами проявляють префікси be- /345 дієслів/, ent- /174/ та ver- /320/. Цікаво, що найчастіше поєднуються з відповідними префіксами конверсиви, утворені від кореневих або похідних /понад 98%/ та власне німецьких /понад 90%/ іменників та прикметників. Перфективація значення префіксальних дієслів, якоюсь мірою, компенсує відсутність граматичної категорії виду і забезпечує об’єктивацію протиставлення дієслівної семантики за ознакою "завершеність/ незавершеність дії" на лексемному рівні.
Префіксація іменників та прикметників пов’язана з видозміненням семантики твірних основ в напрямку її "антонімізації", що часто супроводжується експресивізацією, або градації по шкалі інтенсивності. Особливо продуктивною залишається модель "поляризації" семантики іменника чи прикметника, що має своїм результатом  номінацію нової якості чи нового об’єкта, явища, предмета, протилежного своєму "антиподу", позначеному твірною основою.


Елена Лепеха
г. Чернигов

Некоторые особенности пунктуации в англоязычных текстах

Пунктуация — это система правил расстановки знаков препинания в письменных текстах. Знаки препинания вместе с буквами представляют собой графическую систему каждого языка. Использование пунктуационных знаков обусловливается как синтаксическим строем языка, так и смысловым членением высказывания и ритмико-интонационной системой речи. Эти функции знаков препинания связаны друг с другом, ведь ритм и интонация являются вспомогательными средствами, способствующими правильному структурному и смысловому членению текста, т.е. это — своеобразные текстообразующие средства.
Изучающие иностранный язык должны быть знакомы с основными правилами употребления знаков препинания в изучаемом языке и уметь сопоставлять их с соответствующими правилами употребления этих знаков препинания в родном языке. Особенно важно учитывать роль знаков препинания при чтении научной литературы, так как в научно-технических текстах они часто являются важными признаками синтаксического членения.
При сопоставлении роли различных знаков препинания в русском и английском языках сходство между ними, прежде всего, проявляется в употреблении точки, вопросительного и восклицательного знаков, кавычек, иногда тире и запятой. Различия в пунктуации в этих языках проявляются лишь в некоторых случаях употребления запятой.
Рассмотрим на примере случай употребления запятой в английском языке, который отличается от ее употребления в русском, характеризуя стиль научной речи и являясь основным или дополнительным признаком структурных или смысловых особенностей текста.
1. Let us consider a mathematical model which is based on, and attempts to derive the ensemble behavior of, large numbers of neural elements from assumed properties of neural units in a specific area of the nervous system. В этом примере запятая стоит после предлогов on и of, относящихся к одному и тому же существительному number. Такое дистантное расположение управляющих предлогов по отношению к управляемому существительному или группе существительного часто встречается в английских научных текстах, и в большинстве случаев после каждого предлога, в том числе и последнего, ставится запятая.
Конструкции такого типа невозможны в русском языке, поскольку различные предлоги, как правило, требуют различных падежей, и управляемые существительные имеют соответствующие различные падежные окончания.
Обнаружив в английском тексте указанную выше конструкцию, одним из важных признаков которой является наличие запятой после предлогов, управляющих дополнением, читающий (и переводящий) текст должен произвести грамматическую трансформацию, преобразовав исходное предложение так, чтобы структура его совпала с описанной выше структурой в русском языке. При этом дистантное расположение элементов такой структуры будет заменено контактным. Если такая трансформация окажется возможной, то это будет дополнительным доказательством того, что тип конструкции установлен правильно. Такая трансформация явится также необходимым подготовительным преобразованием для перевода на русский язык.
Преобразуем приведенный выше пример и переведем его на русский язык: Let us consider the mathematical model which is based on large numbers of neural elements and attempts to derive their ensemble behavior from assumed properties of neural units in a specific area of the nervous system — "Рассмотрим математическую модель, которая охватывает большое количество нервных клеток и которая представляет собой попытку прийти к определенному выводу об их поведении, исходя из предполагаемых свойств таких клеток, находящихся на данном участке этой нервной системы".
2.	Интонационно-семантическое членение текста при помощи знаков препинания связано главным образом с обособлением различных элементов текста. Рассмотрим один из случаев обособления, представляющий интерес для читателей и переводчиков английской научной литературы:
So far as the rules of the law are concerned, there would seem, and quite properly, as has been indicated, to be few, // any, practical restrictions upon the permissible scope of legislative inquiries in the United States.
В этом предложении — четыре обособленные группы, выделенные запятой, и хотя такого рода обособление может иметь место и в русском языке, и в специальных трансформациях необходимости нет, без помощи запятых было бы трудно разобраться в этом сложном синтаксическом комплексе. Анализ этого интересного примера показывает, что запятые при обособлении выполняют выделительно-соединительную функцию — выделяют ту часть текста, которая находится между ними, и соединяют те части, которые разорваны обособленными частями предложения.
Исключив обособленные части предложения, выделенные запятыми, мы получаем смысловой и синтаксический костяк, выражающий основную мысль предложения: There would seem... to be few... practical restrictions upon the permissible scope of legislative inquiries in the United States.
Пунктуационные различительные признаки, несмотря на их, как правило, вероятностный характер, имеют как лингвистическую, так и методическую ценность при обучении чтению научных текстов, принимая определенное участие в текстообразовании и помогая ориентироваться в тексте в процессе чтения.






Галина Литвиненко
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Обеспечение преемственности содержания обучения иностранным языкам в условиях реализации многоуровневой подготовки специалистов

Иностранный язык становится органическим и обязательным компонентом профессиональной подготовки будущих специалистов. Однако последствия информационного взрыва и характерное для нынешнего этапа развития общества уплотнение времени нигде не ощущаются так остро, как в области образования. В результате информационных перегрузок возникает конфликт между необходимостью кодирования и декодирования все усложняющихся явлений социальной действительности, с одной стороны, и практическими навыками и умениями лексико-грамматического оформления мысленного содержания с помощью средств изучаемого языка, с другой. Преодолеть или хотя бы ослабить этот конфликт можно лишь путем оптимизации и рационализации методики преподавания. 
Рациональная методика преподавания иностранных языков должна быть направлена на формирование конкретных профессионально-ориентированных речевых умений и навыков, учитывать как условия, в которых ведется преподавание, так и качественный состав студенческих групп. Она должна иметь характер детерминированной программы, т.е. включать только те приемы, которые способствуют оптимальному решению поставленной задачи. Методика должна быть предельно конкретной во всех отношениях: развивать совершенно определенные навыки; использовать только тот лингвистический материал, который реализуется в специально отобранных ситуациях и обладает наибольшей употребительностью и текстообразующей способностью; оптимально дозировать отобранный материал на разных этапах обучения.
Учитывая, что разделение труда и специализация внутри общества стали причиной возникновения и развития специальных языков, обслуживающих различные сферы человеческой деятельности, научно обоснованный отбор языкового материала и его рациональная дозировка могут быть достигнуты только с помощью тщательного лингвистического изучения своеобразных типических черт речевых произведений, относящихся к той или иной сфере деятельности и выполняющих те или иные закрепленные за ними функции.
Говоря о методике обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей вузов и ее воплощении в конкретные рабочие программы, остановимся на тех принципах, которые мы считаем основополагающими, приоритетными для конкретных условий обучения. Метод преподавания не может быть изобретен. Он развивается в конкретных условиях и под влиянием определенной целевой установки общества.
Возникшая в обществе потребность в реальном общении на иностранном языке перевела цель обучения в практическую плоскость и побудила методистов, психологов, лингвистов к разработке таких методик, которые совмещали бы обучение системе языка с обучением общению на данном языке, т.е. основополагающим методическим принципом стала коммуникативная направленность обучения, а вторым базовым принципом – его профессиональная ориентация. Возможность решить поставленные задачи в условиях ограниченного ресурса времени обеспечивается за счет использования понятия коммуникативной достаточности. Коммуникативно-достаточное общение – это общение на иностранном языке, минимизированное по форме, лишенное стилистического разнообразия, языковой и информационной избыточности. 
Коммуникативная компетенция состоит, как известно, из комплекса компонентов:
- лингвистическая компетенция – правильное распознавание и употребление форм иностранного языка;
- социопрагмалингвистическая компетенция – умение выбрать языковые средства, адекватные ситуации общения, владение на определенном уровне иноязычными речевыми умениями как способами общения ;
- социокультурная компетенция – умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций вербального и невербального поведения, принятых в стране изучаемого языка;
- дискурсивная компетенция – владение различными типами дискурса, наличие способности связывать одно высказывание с другим, логически излагать мысли;
- паралингвистическая компетенция – способность использования иных, невербальных средств коммуникации.
Важен принцип интегративности формирования указанных видов компетенций в комплексной реализации основных функций языка. Однако удельный вес отдельных компонентов коммуникативной компетенции на различных этапах обучения различен. Первые два вида получают больше внимания на более ранних этапах, остальные – на более поздних.
Если говорить о коммуникативных речевых умениях, то на начальных этапах более реалистичным подходом представляется обучение преимущественно чтению. Как опосредованный способ общения оно имеет большие возможности практического использования. Затем следует устноречевое общение, обучение же письму переносится на более продвинутые этапы обучения.
	Необходимо также выделить перевод как один из способов общения и особый вид речевой деятельности. Обучение переводу научно-технической литературы можно рассматривать как обучение информационному общению в письменной форме. Начинать развитие умения переводить с иностранного языка на родной нужно с 1-го курса, постепенно интенсифицируя его. На продвинутых этапах следует подключать и перевод с русского языка на английский.
Характер предмета общения позволяет различать несколько его видов: социально-ориентированное или публичное общение; групповое предметно-ориентированное общение; личностно-ориентированное или индивидуальное общение. В процессе обучения иностранному языку формирование первого вида общения предполагает организацию выступлений обучаемых с сообщениями, рефератами, проведение конференций, ролевых и деловых игр. В данном виде общения один обучаемый выступает в более активной роли, в качестве оратора, другие – в менее активной, в качестве слушателей. Второй вид общения предусматривает участие в нем более двух партнеров и направлен на обслуживание совместной трудовой деятельности людей. Обучение данному виду общения предполагает организацию обсуждений, диспутов, сообщений, бесед для установления деловых контактов и другие виды учебной работы. Третий вид общения осуществляется обычно двумя партнерами и носит личностный характер. В учебном процессе данный вид общения может реализоваться в процессе чтения литературы, содержание которой соответствует познавательным интересам обучаемого.
Первые два вида общения используются нами на всех этапах обучения, третий – в большей мере на продвинутом этапе. Следует отметить, что эти виды учебной деятельности максимально приближены к реальному общению, вызывают большой интерес у обучаемых, позволяют преподавателю осуществлять индивидуальный подход к заданиям, значительно повышают мотивацию к изучению языка и дают возможность увидеть реальные результаты обучения. Указанные виды общения можно также использовать как формы контроля. Особенности и закономерности естественного общения должны быть учтены при моделировании обучения иноязычному общению, что позволит организовать успешное обучение речевой деятельности; создать условия обучения, адекватные условиям практического использования приобретенных языковых знаний и речевых умений.
Наполнение рабочей программы конкретным материалом – задача не менее важная, чем формулировка принципов, на которых основывается процесс обучения. В понятийный аппарат коммуникативно-ориентированного обучения входят понятия: сферы общения, функции общения, коммуникативной ситуации, темы общения, коммуникативной задачи.
Среди сфер общения в неязыковом вузе наиболее важной представляется профессионально-трудовая (включая учебную). Реализация отношений людей в конкретных условиях называется ситуацией общения. Ситуация конкретизирует содержание высказывания, связанное с определенной темой. Тема определяет предмет речи, а ситуация – ее содержание и объем. Для обеспечения коммуникации в определенной ситуации необходима постановка перед обучаемым коммуникативной задачи. Деятельность по своей сути есть решение задач, а иноязычная коммуникация – это речевая деятельность. Необходим отбор коммуникативных задач для обучения видам речевой деятельности исходя из коммуникативных потребностей обучаемых. Для правильной организации процесса обучения очень важны новизна ситуаций, варьирование речевой задачи, изменение событий и взаимоотношений обучаемых.
Важным аспектом работы над программой является изучение подъязыка той области знаний, в которой будут работать обучаемые: стилистической характеристики конкретного подъязыка, его лексико-грамматических особенностей (в нашем случае речь идет в основном о подъязыке науки и техники, делового общения). Следует провести не только тщательный тематический, но и содержательный анализ предлагаемых материалов с целью повышения уровня мотивации обучаемых. Основным условием достижения необходимого результата является высокая степень информативности дидактических материалов, представляющих интерес для студентов и содержащих задания проблемного характера, которые привлекают обучаемых возможностью найти оптимальное решение той или иной учебной задачи.
Говоря об отборе материала, следует отметить, что лексический аппарат должен быть минимизирован с учетом целей, коммуникативных намерений и сроков обучения. Для владения лексическим минимумом необходимо не только знание лексики, но и использование механизмов словообразования. Обучение грамматической компетенции также неразрывно связано с проблемой минимизации языкового материала. Именно поэтому целесообразным надо считать разграничение грамматики на грамматику для устной речи и грамматику для чтения и письма. Грамматика вводится в разумных, доступных пропорциях с соблюдением общедидактических принципов: от простого к сложному; от знакомого к неизвестному; от частного к общему. Реализация принципа сознательности обучения достигается за счет использования разъяснений, предваряющих процесс тренировки, создания ориентировочной основы. При этом использование родного языка обучаемого не только возможно, но и необходимо.
Учитывая резкие индивидуальные различия в уровне обученности по иностранному языку у студентов-первокурсников, представляется необходимым включение в учебный план вводно-коррективного курса, базирующегося на языковом материале средней школы. Значительное место в лексическом материале коррективного курса занимают строевые слова, предлоги, союзы, артикли, наиболее частотные глаголы. На всех этапах обучения большое внимание уделяется потенциальному словарю обучаемых, т.е. возможности понимания ими неизученных единиц на базе лингвистического опыта в русском, украинском и изучаемом иностранном языке (интернациональные слова, модели словообразования, синонимия, антонимия, контекст и т.п.).
Формы и методы контроля должны быть максимально коммуникативными. Использование тестов, конечно, не исключается, тем более что они позволяют легче формализовать оценку результатов обучения, однако представляется более целесообразным и необходимым тестировать не столько языковой материал, сколько речевые умения и навыки, связанные с этим материалом. А это не такая простая задача.
Организация контроля подразумевает создание благоприятной обстановки. Оценка ответов обучаемых предполагает умение преподавателя оценить ответ положительно, выразить отрицательную оценку в мягкой форме, установить неточности и ошибки в ответах, вскрыть причины и указать пути преодоления ошибок. Очень важно не забывать о критерии коммуникативной достаточности при оценивании речевой деятельности.
Вводя понятие этапов обучения, мы предлагаем следующее условное деление:
1 этап – элементарный – 1-4 семестры в рамках обязательного курса иностранного языка;
2 этап – продвинутый – 5-8 семестры в рамках предмета по выбору;
3 этап – завершающий – 9-10 семестры, аспирантура, в рамках обязательного курса для магистров и специалистов, предмета по выбору, подготовки к кандидатскому экзамену.
Обучение общению можно осуществлять только через развитие способности реализовать осмысленную коммуникацию при наличии мотива и цели речевого акта, когда в центре внимания обучаемых находится содержание речи, а не грамматические и другие языковые правила. Апробация указанных принципов на практике подтверждает их адекватность задачам и условиям обучения в неязыковых вузах. Однако работа далеко еще не завершена и требует дальнейшего развития, отбора конкретных приемов и методик.


Федір Лімбах, Лариса Цвяк
м. Хмельницький

Деякі аспекти викладання та вивчення угорської мови в сучасних умовах

У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ) практичний курс угорської мови як другої іноземної вивчається на протязі всіх п’яти років навчання. За 16 років існування навчального закладу методика викладання практичного курсу угорської мови перетерпіла багато змін, але на сучасному етапі ми схильні вважати, що найефективнішим є комунікативний метод вивчення з поправкою на особливості угорської мови.
Комунікативний метод є досить вивченим та розвиненим. В його основі – використання ситуацій спілкування та взаємодії, які моделюють життєві ситуації. Тому ці ситуації повинні стосуватися особистих інтересів та потреб курсантів. З одного боку, комунікативний метод забезпечує комунікативну спрямованість навчання, що дозволяє підготуватися до майбутнього спілкування іноземною мовою. Він також активізує увесь навчальний процес, який у нашому випадку являє собою спілкування та взаємодію співрозмовників.
Але треба враховувати і негативні сторони цього методу. По-перше, курсанти НАДПСУ починають вивчати угорську мову з алфавіту і впроваджувати відразу комунікативний метод було б нерозумним. По-друге, це труднощі реалізації справжньої або реальної комунікації на заняттях. Будувати все заняття на основі спілкування – дуже непроста задача для викладача. Це вимагає від нього знання психологічних та вікових особливостей курсантів, їх інтересів, відношень, поглядів для того, щоб урахувати все це у пошуку оптимальних навчальних матеріалів, постановці проблем та організації самого заняття. 
Крім того, в умовах дефіциту навчального часу через використання комунікативного методу порушується принцип свідомого навчання, знижується рівень теоретичної підготовки курсантів, і загалом уповільнюється темп оволодіння угорською мовою. Це особливо помітно на початковій стадії вивчення, коли більша частина бюджету часу приділяється особливостям угорської мови: фонетиці, граматиці. До того ж в умовах майже повної відсутності іншомовного середовища забезпечується лише часткове автентичне спілкування, з опорою на відповідні іншомовні тексти/діалоги і т.д. Ці фактори обмежують можливості комунікативного методу. 
Незважаючи на це, у процесі навчання за комунікативним методом курсанти набувають комунікативної компетенції – здатності користуватися угорською мовою залежно від конкретної ситуації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими. Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. З самого початку курсанти оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності, об’єктом оцінки є не лише правильність, але й швидкість усного мовлення та читання.
Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок – викладач угорської мови може використовувати новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на курсанта, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх курсантів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук.
У процесі спілкування курсанти навчаються:
	вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації;
	висловлювати альтернативні думки;
	приймати виважені рішення;

спілкуватися з різними людьми;
брати участь у дискусіях.
Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність такі форми роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в команді.
Аналіз практики викладання угорської мови у вищому правоохоронному навчальному закладі показав, що підручники та методичні розробки, які використовуються в процесі навчання, ще недостатньою мірою враховують роль і значення мотиваційної сфери курсантів, міру та характер взаємозв’язку мотиваційної готовності до засвоєння знань, до оволодіння способами такого засвоєння з конкретними методичними прийомами. Тому актуальною проблемою є вивчення мотиваційної сфери курсантів, вироблення шляхів та методів її корекції та розвитку.
Таким чином, специфічними спонуками вивчення угорської мови є комунікативні мотиви. Найважливішою умовою їх формування та розвитку є надання комунікативного характеру всьому курсу викладання угорської мови у вищій школі.


Наталія Ляпунова
м. Київ

Лексичні особливості мережевої комунікації

Інформаційні технології, зокрема – Інтернет, в останні роки стали невід’ємною частиною повсякденного особистого і суспільного життя мільйонів людей. Інтернет є середовищем, в якому формуються і функціонують міжнаціональні та міжкультурні віртуальні спільноти. Водночас Інтернет створює навколо себе специфічну спільноту користувачів, яка вибудовує власну форму культури – Інтернет-культуру, що в свою чергу є фрагментом глобальної культури інформаційного суспільства. Технічна специфіка форм віртуального спілкування і культурна специфіка багатонаціонального, глобалізованого та інтернаціоналізованого середовища призводять до формування нових правил ввічливості, поведінкових моделей, і мови, лексичні, синтаксичні, стилістичні особливості якої зумовлюються особливими формами та умовами спілкування, що не мають аналогів поза мережею.
Однією з характерних лексичних особливостей мови користувачів Інтернет є велика кількість англіцизмів. Мережеве мовлення багате на неологізми англомовного походження, як у розгорнутому, так і в скороченому вигляді, а інколи в формі абревіатур фразеологічних зворотів. (Так, наприклад, термін «subj» є скороченим варіантом слова «subject» («тема, предмет»), і відноситься зазвичай до теми (заголовку) листа чи повідомлення. Абревіатура «IMHO» є скороченням англійського виразу «in my humble opinion»  («на мою скромну думку») і являє собою формулу-шаблон, за допомогою якої мовець наголошує на винятковій суб’єктивності власної думки стосовно спірного предмету.) При цьому англійські слова часто записуються і відмінюються згідно з правилами і парадигмами мови-реципієнта. Найчастіше подібні лексичні новоутворення зустрічаються у комп’ютерній термінології, що має в більшості випадків англійське походження, і проникає завдяки процесу депрофесіоналізації в інші сфери мовлення.
Масова депрофесіоналізація лексики, тобто перехід лексичних одиниць з професіонального жаргону до загальновживаного шару лексики, є ще одним явищем, характерним для мережевої комунікації. Відіграючи роль засобу спілкування між людьми, Інтернет в той же час сам є об’єктом спілкування, що призводить до процесу депрофесіоналізації значного шару термінологічної системи інформатики та обчислювальної техніки. Інтеграція мережевих технологій у різні види діяльності призводить до того, що термінологічна лексика даної області науки та техніки виходить за межі жаргону вузького кола спеціалістів, входячи в усну та письмову комунікацію не тільки людей, професійно зайнятих у цій сфері, а й пов’язаних з нею опосередковано, в якості пересічних користувачів. В той же час певна частина цього шару лексики піддається процесу повторної професіоналізації, проникаючи в термінологічні системи наук, в тому числі гуманітарних, які займаються дослідженням і описом явищ, так чи інакше пов’язаних з всесвітньою мережею Інтернет.
Іншою ознакою мережевого спілкування є відхід від літературної норми, який також носить масовий характер і зачіпає не лише сферу міжособистісного спілкування, але й мережеву публіцистику та художню літературу. На думку деяких дослідників, не можна говорити про спотворення та спрощення мови, оскільки в даному випадку йдеться про виникнення особливого жаргону – мови мережевого спілкування, – для якого умисний відхід від мовної норми (т.з. ератизація) є нормою, і ця норма є дійсною лише в певному комунікативному середовищі і певній комунікативній ситуації. Дехто з науковців (Г.Н. Трофімова, А. Травін) говорить про виникнення нової форми мовної взаємодії – письмового розмовного стилю. До недавнього часу цей термін деколи вживався для опису стилю особистого листа. Мережева комунікація, зокрема діалогічне/полілогічне спілкування в чатах та інтернет-пейджерах типу ICQ, призводить до надання писемному спілкуванню лексичних, синтаксичних, стилістичних особливостей, раніше характерних винятково для усного мовлення. Проте цей феномен потребує окремого дослідження у зв’язку з його складністю та недостатньою вивченістю.


Оксана Мазур
м. Львів

Мотиваційний чинник у вивченні фахової іноземної мови.

Прийнявши загальні положення  Болонської системи освіти технічні вузи України збільшили  увагу і, відповідно,  кількість годин до викладання технічних дисциплін, зменшуючи в той самий час навантаження з гуманітарних предметів. Враховуючи це і маючи на увазі насамперед результативність навчального процесу викладачі філологи повинні скоригувати свої плани і приділити більшу увагу розвиткові навиків самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови. Але для того щоб працювати самостійно студент мусить мати мотивацію. Отже в тезах доповіді розглянемо поняття мотивації як вагомого чинника при вивченні іноземної мови. Відомо, що успіх у будь-якій справі значно залежить від усвідомлення доцільності цієї справи. Отож, усвідомлення доцільності вивчати іноземну мову, в нашому випадку це – англійська мова, становить суть мотивації студента. Саме слово мотивація має латинський корінь і походить від дієслова «movēre» – «рухати». Тобто, мотивація є своєрідним рушієм, чинником у вивченні іноземної мови. Чинники, що породжують мотивацію можуть бути матеріальної та духовної природи. До матеріальних чинників вивчення іноземної мови можемо віднести, насамперед, сподівання студента отримати кращу роботу при доброму знанні іноземної мови, можливість спілкуватися з іноземцями на міжнародних конференціях чи просто в подорожах за кордоном, тощо. До духовних чинників відносимо збагачення людини знаннями та надбаннями іншої культури, для яких мова є водночас і ключем і виразником. Таке духовне збагачення і його вплив на людину неможливо переоцінити.
Висвітлення мотивації студента вивчати англійську мову не можливе без огляду на те провідне місце, яке вона займає в світі. Декілька чинників спричинилось до цього. Найперше це – геополітичний чинник. Так з V століття після Різдва Христа з прибуттям англійців на Британські острови і до розквіту Британської імперії, коли її населення становило чверть населення світу, і займало приблизно четвертину площі землі англійська мова стала мовою управління та освіти в країні та в усіх колоніях. На сьогодні англійська мова є офіційною та національною в п’яти державах світу, що є провідними технологічно розвиненими країнами.
Другий чинник що має вплив на поширення англійської мови в світі є, безумовно, глобалізація. За підрахунками половина населення ЄС володіє розмовною англійською мовою; 69% менеджерів та 65% юних  осіб розмовляють доброю англійською мовою.
Не оминемо і надважливого джерела поширення англійської мови - Інтернету. До 80% усіх веб - сторінок використовують англійську мову.
Сучасний глобалізований світ як ніколи диктує свої прагматичні закони вивчення англійської мови і в Україні. В цьому плані велику роботу проводять студентські міжнародні організації, які організовують конференції, тематичні літні університети, міжнародні проекти де робочою мовою є англійська. Слід заохочувати студентів до участі в такій популярній програмі як “Work and travel” яка дає можливість студентам пропрацювати 3-4 місяці в англомовному середовищі і оцінити свої можливості і важливість знання мови.
Отже метою курсу вивчення англійської мови у вищій школі є надання студентові необхідних знань фахової мови, використовуючи мотиваційні та психологічні чинники, щоб уможливити використання цієї мови у його подальшому фаховому житті.


Галина Маковська
м.Луцьк

Застосування рольової гри у при вивченні іноземної мови у технічному ВНЗ

В період виникнення нових економічних та суспільно-політичних реалій в суспільстві особливого значення набуває гуманізація підготовки спеціалістів у вищому технічному вузі. Розвиток у майбутніх спеціалістів комунікативно-мовленнєвих можливостей для реалізації отриманих знань, іншомовного спілкування, що є складовою позитивного іміджу фахівця, стає пріоритетними завданнями вищої школи. За загальноєвропейськими рекомендаціями студенти вищих технічних навчальних закладів освіти мають оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.
На жаль, значна частина студентів молодших курсів технічних університетів виявляють низький рівень інтересу до вивчення іноземної мови. Тому актуальною є проблема розвитку у студентів пізнавальних інтересів, виховання потреби у знаннях і самоосвіті, вміння працювати з інформаційними джерелами. Великої ваги набула проблема активізації пізнавальної діяльності на заняттях іноземної мови з використанням активних методів навчання. Серед них – вивчення іноземної мови з використанням рольової гри.
Особливістю використання рольової гри в процесі вивчення іноземної мови є комунікативна спрямованість. Рольове спілкування іноземною мовою – це основа побудови навчально-пізнавальної діяльності студентів. Крім того, рольова гра перш за все – це уміння студента знайти контакт з аудиторією, перебувати в «образі» впродовж заняття. Показниками комунікативних умінь студентів можуть бути: логічна побудова мовлення чи порушення логіки викладу матеріалу; використання засобів виразності мовлення; орієнтація мовлення на слухачів, доцільне поєднання мовлення з невербальними засобами спілкування. У підготовці до рольової гри виконуються вправи ініціативного характеру, розігрування міні-діалогів, можливе моделювання деяких засобів («непідготовлена комунікація»). Уміння, сформовані під час виконання вправ, закріплюються в процесі моделювання ігрових ситуацій. Студенти мають навчитися швидко й чітко визначати адекватні змісту  акти спілкування, комунікативні засоби, які водночас відповідають індивідуальним особливостям співрозмовника.
Рольова гра – це по суті створення моделі спілкування у різноманітних соціально-побутових ситуаціях ( від зустрічі знайомого на вулиці, спілкування в аеропорту до більш складної ситуації, наприклад, ділових переговорів), що підвищує перспективи на реальні події, підвищує процес навчально-пізнавальної діяльності. Студенти за короткий період комунікативно-ігрових ситуацій зможуть опанувати іншомовною лексикою, включити її у свій активний словник, зрозуміти співрозмовника. Використання рольової гри у вивченні іноземної мови формує навички  осмислення інформації, стимулює мисленнєву та мовну активність студентів, тим самим підвищує результативність навчального процесу.
Комунікативні ігрові завдання можуть бути складені для вивчення чи повторення граматичного матеріалу, наприклад часових форм, пасивного стану дієслова тощо.
Під час рольової гри організація навчального процесу проходить так, щоб вивчення матеріалу відбувалося як безперервне моделювання навчальної активності та комунікації в аудиторії, де студент спілкується, приймає рішення, висловлює своє ставлення до різних питань, тобто виражає себе як особистість. Необхідно, щоб рольова гра базувалась на реальному мовному матеріалі, мала проблемний характер та давала можливість всім учасникам гри взаємодіяти між собою.
Ігри можуть бути різноманітними за своїм призначенням, змістом способом організації і проведенням, матеріальним забезпеченням, кількістю учасників і т.п. З їх допомогою можна вирішувати будь-яке одне завдання (удосконалювати лексичні, граматичні навички) або ж цілий комплекс завдань (формувати мовні уміння, розвивати увагу, творчі здібності). Це можуть бути гра-співробітництво, гра-змагання, гра-конфлікт тощо.
Шляхом гри яка, моделює професійну діяльність, учасники навчаються і фаху і ділової іноземної мови . Важливим є те, що студенти самі моделюють  мовне середовище, розвивають сюжет гри. Вони самі вирішують, що і як обговорити, як організувати спілкування, провести дослідження.
Це робить спілкування творчим і цікавим. Крім того, такий процес передбачає і самостійну роботу студентів. Вони повинні не лише знати певний об’єм лексичного матеріалу науково-термінологічного характеру, але й вміти використовувати його в процесі спілкування.
Під час організації та проведення рольової гри можлив  використання засобів підвищеної експресивності: жестикуляція, ідіоматичні вирази, прислів’я, музичний фон та різноманітні наочні матеріали. Вигадане середовище дає можливість використовувати власну уяву та фантазію значно вільніше. Поставлена мета досягається через використання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, письмо, читання.
Рольова гра як метод підвищення навчально-пізнавальної активності студентів іноземної мови сприяє: розвитку здатності використовувати іноземну мову як для спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для здобуття нових знань; забезпеченню різноманітності у використанні завдань, що мають життєву орієнтацію; різноплановості одержування знань, умінь і навичок; спрямованості навчання як на спілкування з носіями іноземної мови, так і на використання її як засобу міжнаціонального спілкування; вивченню соціокультурних норм поведінки (вербальної та невербальної) прийнятих у різноманітних ситуаціях спілкування.
Отже, рольова гра значно підвищує рівень сформованості комунікативних умінь майбутніх фахівців та сприяє стимулюванню навчально-пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови.


Алла Мартинюк
м. Луцьк

Структурування навчального матеріалу з англійської мови для студентів технічного ВНЗ

Одним із компонентів процесу навчання є зміст освіти – система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розумовий і фізичний розвиток особистості. Зміст освіти як правило визначається навчальними програмами.
Нами запропоновано оновлений зміст програми з англійської мови для І-ІІ курсів всіх спеціальностей денної форми навчання у технічному вузі.
У процесі розробки програми ми використали такі аспекти  структурування філологічних знань: 
1. Модульно-пізнавальний аспект.
Технологія управління навчальним процесом у технічному вузі спирається на такі основні фази творчого процесу: логічний аналіз дійсності з використанням набутих знань; розв’язання проблеми є, але особистість його не усвідомлює й не може пояснити; вербалізація інтуїтивного розв’язання проблеми – виконавець намагається описати її; формалізація знайденого рішення – обрано правильний принцип творчого розв’язання проблеми.
2. Модульно-технологічний аспект.
Важливу роль у розвитку творчих здібностей студентів відіграє якість засвоєння філологічних знань, що впливає на розвиток їх інтелекту. У психології інтелектом вважають спільність здібностей, які характеризують рівень та якість розумових процесів особистості. Функція інтелекту полягає в умінні свідомо вирішувати об’єктивні проблеми. Інтелект – це індивідуальна система розумових здібностей, яка виражається в діяльності, знаннях, уміннях і навичках. 
На цій основі була розроблена модульно-технологічна модель змісту філологічної підготовки  з англійської мови, за якою був складений посібник з англійської мови для викладачів і  студентів та спеціальна навчальна програма. 
При розробці модульно-технологічної моделі змісту філологічної підготовки з англійської мови ми брали до уваги загальні основні положення програми з англійської мови для студентів-неспеціалістів. Згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти студенти-випускники після вивчення курсу «Англійська мова» повинні відповідати рівню В2 – незалежного користувача. Це означає, що після вивчення курсу студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й спеціалізовані дискусії за своїм фахом. Він може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін. 
При розробці моделі ми виділили, на нашу думку, найоптимальніші теми й об’єднали їх у модулі, таким чином забезпечуючи вимоги Загальноєвропейських рекомендацій.
Модульно-технологічний аспект змісту філологічної підготовки студентів технічного вузу передбачає певні рівні володіння мовленням: аудіювання, читання, говоріння та письмо.
Відповідно до вимог сьогодення змінюються стратегія і тактика навчання студентів з цього предмета. Головна увага звертається на актуальну, важливу мету мовної освіти – різнобічний і мовленнєвий розвиток студентів. Добираючи навчальний матеріал для програми, ми враховували, що методологічною основою навчання є положення філософії про нерозривну єдність мови, мислення й об'єктивної дійсності. Мета навчання студентів англійської мови –дати таку мовну освіту, а на основі цього – домогтися такої мовної освіченості, мовленнєвого розвитку, морально-етичного і естетичного виховання студентів, які б допомогли їм успішно увійти в соціокультурний простір країни та соціалізуватися й професійно адаптуватись у ньому після закінчення університету. Відповідно до мети завданнями навчання виступають: навчити студентів писати і читати, їх розумовий розвиток і корекція психофізичних недоліків, навчання спілкування в різних ситуаціях спілкування.
Визначаючи зміст, ми виходили з урахування єдності системно-функціонального і комунікативного аспектів вивчення мовних одиниць, реалізації пояснювальної функції лінгвістичної теорії, доступної студентам, дотримання лексико-семантичного підходу у вивченні мови, усвідомлення студентами особливостей функціонування мовних одиниць у мовленні, безпосередній, відразу ж після вивчення мовної одиниці, вихід її у мовленнєву практику.
Оновлений зміст дібрано з урахуванням його доступності для спілкування й отримання інформації в різноманітних життєвих ситуаціях. 
У програмі подано вимоги до знань і вмінь учнів, що сприятиме практичному викладанню англійської мови, засвоєнню теоретичного матеріалу, вільному оволодінню мовою з усіх видів мовленнєвої діяльності. Вимоги до знань і вмінь подано в певній системі, а саме: а) загальнонавчальні знання й вміння; б) спеціальні (часткові) знання і вміння.
Зміст навчального матеріалу, практичні завдання спрямовані на здобуття знань про мову і мовлення, види мовленнєвої діяльності.
Таким чином, оновлений зміст навчального матеріалу сприятиме досягненню основної мети навчання студентів англійській мові – формуванню в них мовної й комунікативної компетенції, що допоможе їм соціалізуватися й адаптуватися в суспільстві.


Тетяна Маслова
м. Київ

Розробка тестових завдань з англійської мови професійного спрямування

Контроль є складовою частиною системи навчання іноземних мов. Завданням контролю передусім є визначення та оцінювання рівня сформованості іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь. Як відомо, існує три види реалізації систематичності контролю за процесом навчання:
- поточний контроль, який здійснюється для визначення якості засвоєння певного обсягу навчального матеріалу;
- рубіжний контроль, який проводиться по закінченню роботи над темою, розділом, модулем, т.п.;
- підсумковий контроль, який відбувається після завершення відповідного ступеня навчання іноземної мови [Н.С. Ніколаєва].
Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є лінгводидактичне тестування. Лінгводидактичний тест – це підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, які дозволяють оцінити рівень мовної компетенції учасників тестування за заздалегідь встановленими критеріями [В. О. Коккота]. Більшість сучасних підручників з іноземної мови містить готові до використання тести. Проте в умовах кредитно-модульної системи навчання у вищих навчальних закладах України викладачі курсу “Англійська мова технічного спрямування” змушені самостійно будувати тестові завдання, дотримуючись рекомендації як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців з методики викладання іноземної мови. В результаті можна навести класифікацію основних видів тестування в залежності від їх цілеспрямованості:
діагностичний тест (placement test), який використовується з метою подальшого розподілу студентів за рівнем підготовки з англійської мови, він проводиться викладачами на першому занятті осіннього семестру і може, в разі потреби, виконувати функції тесту на виявлення здібностей до вивчення англійської мови (див. далі); 
тест поточного контролю (progress test) рекомендується проводити на атестаційних тижнях, принаймні двічі за навчальний семестр, з метою визначення рівня навчальних досягнень студента в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю на певному ступені навчання; 
тест рубіжного контролю (achievement test) розуміється як кредитно-модульна контрольна робота, яка виконується в кінці навчального модуля і результати якої суттєво впливають на загальний рейтинг успішності студента;
тест загального володіння англійською мовою (proficiency test), прикладом якого є TOEFL та IELTS, проводиться відповідними міжнародними навчальними центрами за чітко встановленим графіком, тому викладач може надати студентам тільки необхідну інформацію щодо структури тесту, вимог та термінів його виконання;
тест на виявлення здібностей до вивчення англійської мови (diagnostic test), спрямований на визначення конкретних індивідуально-психологічних особливостей студента з метою забезпечення їх своєчасного корегування та розвитку, що сприятиме успішності оволодіння мовленнєвою діяльністю.
Основними показниками якості лінгводидактичного тестування є:
	практичність (usefulness): тест повинен мати на меті перевірити чітко визначені види мовленнєвої діяльності даної іноземної мови серед студентів певного курсу навчання;

валідність (validity): слід перевіряти тільки те, чому навчали і тільки в такій спосіб, який практикувався на заняттях [Ch. Coombe];
надійність (reliability): тест повинен бути стабільним інструментом вимірювання, напр., всі варіанти тесту мають бути однаковими за ступенем складності і т.д.;
економічність (practicality): розробка, проведення та перевірка тестових завдань  має передбачати мінімальні витрати часу, зусиль і коштів; 
забезпечення зворотного зв’язку (washback): наслідки успішного, або неуспішного, складання тесту повинні бути зрозумілими для всіх студентів, а отримані результати мають позитивно впливати на подальший процес навчання;   
достовірність (authenticity): зміст та форма тестових завдань повинні максимально відповідати реальним умовам використання іноземної мови (напр., слід намагатися використовувати автентичні іншомовні матеріали);
 відкритість (transparency): інформація про мету, спосіб, терміни проведення тестування, а також про критерії оцінювання повинна бути доступна як для студентів, так і для всіх викладачів;
захищеність (security): розроблені тестові завдання чи навіть виконані письмові роботи студентів повинні надійно зберігатися і в жодному разі не розповсюджуватися, навіть серед викладачів.
Як бачимо, створення тестів з іноземної мови професійного спрямування є складним завданням, тому до цієї роботи зазвичай залучають колектив викладачів, які відповідають за якість розроблених матеріалів, їх своєчасне корегування та оновлення.


Евгений Мельник
г. Киев

Формирование социокультурной и межкультурной компетенций в коммуникативном курсе иностранного языка

Любой современный учебник иностранного языка традиционно содержит определенное количество страноведческой информации, работа с которой направлена на формирование у студентов социокультурной компетенции. Отобранные материалы выполняют в основном информативную функцию: они сообщают, констатируют объективные и бесспорные факты. Такой подход не может считаться оптимальным, поскольку он не обеспечивает полноценного видения студентами бытия иноязычного этноса. В методической науке принято разграничивать этносоциокультурную компетенцию и “справочную” компетенцию. Первая охватывает образы, ценности, отношения, которые наличествуют в сознании реального  сообщества и выступают элементами, необходимыми этому сообществу для самоидентификации. Вторая же включает комплекс объективных знаний энциклопедического порядка, более или менее полных, касающихся географии, истории, социальной организации, искусства.
Приведём пример, иллюстрирующий формирование “справочной” компетенции, в которой нет места понятиям “ментальность”, “ценности”, “видение мира”, “отношения”, “мнения”, “оценки”, “предубеждения”, “мифы”,  “стереотипы” – всему тому, что составляет этносоциокультурную компетенцию. Учебники французского языка отводят много места документам, касающимся парижского метро (его истории и значения в жизни мегаполиса, безусловных преимуществ, функционирования и т.д.). Студенты заочно учатся ориентироваться и перемещаться в метро при помощи плана, приобретая завидную компетентность в отношении малейших деталей: они могут с легкостью рассказать о цене билетов, скидках и абонементах, условиях пользования, пунктах пересадок. В то же время, даже если “теория” достаточно усвоена, им, как и раньше, трудно представить полностью этот город в городе, понять его особенности, ощутить  его ритм. В конце концов, они не в состоянии уловить те чувства, которые испытывают жители Парижа, отправляясь в этот подземный лабиринт.
Разработке оптимальной концепции формирования социокультурной компетенции способствовали бы методические “мероприятия”, учитывающие существование не только “справочной” и этносоциокультурной, но и межкультурной компетенции. 
Дидактические материалы, содержащиеся в учебниках и которым студенты склонны безусловно доверять, часто предлагают опрощенные, отражающие только один угол зрения, стереотипизированные и этноцентричные представления об изучаемой культуре. В то же время, преподавателям необходимо обращать внимание студентов на объективную и естественную возможность существования иных систем ценностей, несовпадения точек зрения в зависимости от того, высказываются ли они представителями родной культуры или носителями культуры чужой. Очевидно, что межкультурное взаимодействие на занятиях по иностранному языку неизбежно. Более того, взаимодействие родной и иноязычной культур есть несомненное благо, поскольку оно не только представляет действительность в ее контрастности, но и делает возможным разрушение барьеров, формирует чувства взаимности, солидарности и толерантности.  Необходимость формирования межкультурной компетенции отвечает  концепции коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам. Если в коммуникативно ориентированном курсе каждый речевой поступок должен быть мотивированным и личностно значимым, а учебное взаимодействие призвано имитировать условия реального общения, то, например, традиционный путь работы над темой “Достопримечательности Парижа” оказыватся во многом тупиковым: в реальном общении с французом иностранцу вряд ли придется рассказывать историю памятников французской столицы (“справочная” компетенция). Решением данной частной проблемы могло бы быть рассмотрение указанной темы с различных точек зрения (этносоциокультурная компетенция: не все архитектурные сооружения по определенным причинам воспринимались парижанами однозначно!) и обязательно в сравнении с фактами родной культуры (межкультурная компетенция: Как формировался и формируется архитектурный облик Киева в отличие от Парижа?). Следовательно, формирование социокультурной компетенции в иностранном языке должно ориентироваться также на следующие моменты: 1) рефлексию в отношении своей собственной культуры и того образа, который каждый народ формирует в отношении себя самого; 2) признание и преодоление стереотипов через знакомство с различными реалиями; 3) рефлексию об относительном характере точек зрения внутри одной и той же культуры.
Таким образом, в коммуникативно ориентированном курсе иностранного языка при работе с учебным материалом, содержащим социокультурную информацию, логично идти по пути организации диалога точек зрения и культур вообще. Изложенная точка зрения может быть представлена следующей схемой:

Межкультурная компетенция























Как у нас?
Этносоциокультурная компетенция + “Справочная” компетенция

Как у них?
Этносоциокультурная компетенция + “Справочная” компетенция
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Комплекс завдань з розробки соціокультурного потенціалу
рекламного тексту

Економічні процеси, які відбуваються зараз у світі, надали рекламі статусу важливого засобу міжкультурного спілкування. Рекламний текст (РТ) несе особливе образне наповнення, згусток асоціативних зв’язків з феноменами, що належать до тієї чи іншої національної культури. Реалізація образного наповнення реклами, або створення іміджу товару, зумовлена картиною світу культурно-мовної спільноти – адресата рекламного повідомлення. Зв’язки, що поєднують РТ з культурним середовищем, здійснюються найчастіше за допомогою реалій. Завдяки звертанню до них відбувається додаткове смислове навантаження РТ за рахунок фонових знань споживача, які актуалізуються при його сприйнятті.  Формуванню когнітивного запасу студентів, розвитку рецептивних і продуктивних мовленнєвих умінь сприяють завдання, в більшій чи меншій мірі пов’язані з рекламним текстом, які активізують і підсилюють його соціокультурний потенціал.
Ці завдання, послідовність яких не є випадковою, а забезпечує логічно обумовлену етапність роботи з РТ, можна уніфікувати у такий спосіб:
1.	Об’єктно-ідентифікаційні завдання, які cкладаються з дій називання або лаконічного опису зображення, знайомства з вербальним компонентом та виявлення об’єкту реклами.
2.	Змістово-евристичні завдання, результатом яких є відкриття імпліцитної соціокультурної інформації, що міститься у РТ. Такі завдання набувають форми проблемно-орієнтованої бесіди, або ж проблемних запитань, що передують сприйняттю текстів країнознавчого характеру, які презентують іншокультурні реаліїї. Особливо плідними для конструювання змістово-евристичних завдань є випадки викривлення дійсного вигляду візуального елементу РТ, або ж його вербальної складової (приміром, коли рекламним слоганом виступає модифіковане прецедентне висловлювання: Luxe, calme, commoditй; Du haut de cette pyramide, une rйvolution technologique vous contemple; Impossible n’est pas Aficio, etc).
З’ясування безпосереднього змісту рекламного тексту обмежується завданнями цих двох видів, проте їхній діапазон потенційно значно об’ємніший, адже завдання виконують не лише функцію акцентування і активізації текстового потенціалу, але й його підсилення за рахунок додаткового інформування, коригування відомостей, отриманих з інших інформаційних каналів, концептуального осмислення, співставлення з рідною культурою. Загальною функцією всіх завдань комплексу можна вважати розвиток мовленнєвої здатності студентів. Продовжимо огляд цих завдань:
3.	Завдання, що зумовлені зазвичай невеликим інформативним обсягом окремого РТ і, як наслідок, необхідністю використання додаткових матеріалів з метою поглиблення інформованості студентів, ширшого освоєння іншокультурного простору. Питома вага цих завдань чи ненайбільша, оскільки довжина асоціативного ланцюга, що його породжує РТ, потенційно досить значна, і кожна з ланок цього ланцюга може становити окреме завдання. Ці завдання, як і решта, відмічені проблемністю, а  за своєю природою вони є інтермедійно-пізнавальними, тобто такими, що мають привнесений характер по відношенню до змісту РТ, який розглядається. В залежності від близькості їхнього зв’язку з останнім, можна говорити про власне інтермедійні завдання, які насправді виступають своєрідним інтермеццо в загальному контексті, але є важливими, тому що відкривають якусь нову сторону уявлення, що формується. Асоціативна пов’язаність із відправним пунктом – РТ – більш відчутна в умовно-інтермедійних завданнях, які надають студентам доступ до символічно-смислових пластів культури, намічених більш чи менш рельєфно в РТ.
4.	Завдання, що експлуатують теми, персонажі та зміст РТ для стимуляції  продуктивного мовлення студентів і які можна кваліфікувати як ситуативно-симулятивні. Завдання цього і наступного видів є факультативними, оскільки потенціал конкретного РТ може не дозволяти їх моделювання. 
5.	Завдання на переклад реклами, які допускають варіанти в їхній організації:
–	як заключне завдання в комплексі завдань з розробки соціокультурного потенціалу РТ, яке виконується у формі бесіди викладача зі студентами і, відповідно, належить до традиційно-навчального типу спілкування;
–	як підсумок роботи з кількома РТ, яка носить виключно монокультурний характер, тобто має своїм об’єктом іншомовну культуру, а виявлення аналогічної інформації про рідну культуру залишається на потім. У цих умовах доречною можна вважати симуляцію мовленнєвого спілкування у формі ділової гри “Рекламна агенція”. Завдання формулюється у такий спосіб: “Вас запросили як експертів – представників культурно-мовної спільноти, для якої необхідно адаптувати рекламні повідомлення, вироблені у Франції. Висловіть свою думку щодо змін, які в них необхідно внести, щоб вони були зрозумілими у вашій країні”.
У процесі оволодіння іноземною мовою в будь-якому навчальному контексті рекламі як одній з найяскравіших форм об’єктивації національної картини світу може бути надана роль домінуючого джерела соціокультурної інформації. Позиція завдань у загальному комплексі завдань зумовлена логікою навчання іншомовної культури: від присвоєння учнями соціокультурного досвіду, субстратом якого в навчанні іноземних мов найчастіше виступає текст (в тому числі і рекламний), через відчуття ними культурних розбіжностей, до розуміння необхідності рахуватися з адресатом мовлення заради ефективності спілкування, яким би воно не було – особистісним чи рекламним.


Світлана Мірошник
м. Київ

Іспанська мова в країнах Латинської Америки

Іспанська мова в країнах Латинської Америки має свої відмінні риси. Ми розглянемо лише основні риси, оскільки в кожній країні Латинської Америки використовується іспанська мова, яка відрізняється від мови сусідніх країн. У книзі “El Espaсol de Amйrica” (Іспанська мова в країнах Латинської Америки, - автор John M. Lipski) 19 розділів присвячені індивідуальним особливостям іспанської мови кожної країни – Аргентини, Болівії, Чилі, Колумбії та іншим. Всім відомо, що іспанські завойовники досягли берегів Латинської Америки в кінці 15 століття. Багато хто з них були родом з Андалузії. Ось чому іспанська мова країн Латинської Америки більше нагадує Андалузький діалект. Колонізатори почали поширення іспанської мови на завойованій території, однак місцеві індіанські мови не могли на нього не вплинути. Слова, що увійшли до іспанської мови з індіанських мов, прийнято називати індіхенізмами. Перш за все це слова, що означають предмети домашнього вжитку, назви тварин, рослин, слова, які пов'язані зі звичаями і віруваннями індійських племен. Наприклад: chocolate, maнz, patata, tabaco (шоколад, кукурудза, картопля, тютюн). Деякі з таких слів проникли з іспанської в інші мови. Іспанські слова в країнах Латинської Америки іноді мають інше значення, ніж у самій Іспанії, тобто їх значення трансформується. Так, наприклад, слово taimado в Іспанії означає "хитрий, спритний", а в Чилі це ж слово означає “упертий, впертий”. Розглянемо основні відмінні особливості іспанської мови в Латинській Америці. Їх можна розділити на 2 групи: лексичні та фонетичні. 
Лексичні особливості:
1. Різні слова, що зустрічаються в Іспанії і Латинській Америці, мають однакове значення: platicar (лат. Ам.) - (charlar) (ісп.) – базікати, carro (coche) – машина, boleto (billete) – квиток, manejar (conducir) - вести (машину), lentes (gafas) – окуляри. 2. Слова, що активно вживаються в Латинській Америці, які в Іспанії вважаються архаїзмами: recordar (despertar) – будити, prieto (negro) – чорний, frazada (manta) – ковдра. 3. Запозичені слова з англійської мови  або слова, що виникли під впливом англійської мови в Латинський Aмериці: rentar (alquilar) – орендувати, bife (chuleta) – котлета.4. Слова-запозичення з індіанських мов (індіхенізми): canoa-каное, cacique-калік, hule-гумка.
Фонетичні особливості:
1. "seseo" (проголошення "s" і "z" як "s"). Наприклад: "sapato" замість "zapatо" - "черевик" "Seseo" зустрічається на більшій території Латинської Америки практично всюди.
2. "Yeнsmo": однакове проголошення "ll" і "y". Наприклад: "pollo" (курка) і "poyo" (лава). "Yeнsmo" використовується на Карибському узбережжі, в Мексиці, Венесуелі, більшій частині Колумбії та Перу, на заході Еквадору, Чилі, майже всюди в Аргентині та Уругваї.
3. Однакове проголошення r / l в кінці складу або слова (проголошення "r" і "l" як / l /). Наприклад: amor - [amуl] (любов), suerte - [swelte] (удача).
Це явище зустрічається в деяких регіонах Пуерто Ріко, Панами, Колумбії, на еквадорському узбережжі, у Венесуелі та Аргентині. В інших зонах - може взагалі зникати. 4. Аспірація або втрата "s" в кінці складу або слова (найбільш часто зустрічається аспірація). Наприклад: "cajtaса" замість "castaса", "las botas" - la 'botas (черевики), “esto”-e’to (це).
Як ми бачимо, іспанська мова в країнах Латинської Америки має свої індивідуальні особливості. Однак, не зважаючи на відмінності, вона все ж таки залишається єдиною мовою. Збереженню цієї єдності сприяє діяльність Іспанської Королівської Мовної Академії, Асоціації Академій іспанської мови та Інституту Сервантеса.


Нінель Новоградська-Морська
м. Донецьк

Психологічні механізми сприйняття та розуміння професійно спрямованої англомовної телевізійної інформації

Специфіка іноземної мови (ІМ) як предмета навчання і його місце в системі дисциплін економічних та управлінських ВНЗ визначається професійною спрямованістю. Велика увага приділяється використанню автентичних професійно орієнтованих текстів для навчання студентів аудіювання. Для того, щоб студенти успішно сприймали інформацію, виконували завдання на розуміння та інтерпретацію отриманих даних, викладачам необхідно знати психологічні механізми аудіювання.
Л.Е. Виготський,  А.Р. Лурія, О.О. Леонтьєв,  І.О. Зимня,  Т.В. Рябова та інші вчені виділили спонукально-мотиваційну, аналітико-синтетичну й виконавчу фази на перцептивном рівні сприйняття інформації, коли відбувається перехід закодованої в нервовій системі інформації в предметні образи. Розглянемо їх детальніше.
Перша фаза визначається потужною системою виникаючих у людини зовнішніх стимулів і внутрішніх мотивів. В багатьох методичних роботах вченими ставилося  питання про переорієнтацію навчання з мовної поведінки на саму особистість того, кого навчають, на необхідність ураховувати його здатності, інтереси, а також мотиви навчання. Психологами давно визначений прямий зв'язок між успішністю навчальної діяльності й вмотивованістю учнів. Н.М. Симонова обґрунтовує необхідність створення динамічної системи керування різними типами мотивації на всіх етапах навчання у вузі. Був встановлений зв'язок між успішністю навчальної діяльності й вмотивованістю навчальної орієнтації студента. Для 1-2 курсів навчання виявлена найвища залежність від успішності навчальної діяльності й мотивованою орієнтацією на процес і результат діяльності (Симонова 1982). Така ж  залежність встановлена між мотивованою орієнтацією та рівнем сформованості іншомовних навичок і розвитку вмінь (Леонтьев 1983).
Емоційне збудження забезпечує діяльність важливих центрів,  тонізує кору більших півкуль головного мозку людини й підвищує її функціональну продуктивність. Однак, мовна діяльність студентів у стані емоційної напруги втрачає гнучкість, пластичність й адаптивність. Встановлено, що відсоток адекватно сприйманих на слух слів і фраз у стані емоційної напруги знижується в порівнянні зі звичайним станом. Це пов'язане з надмірним порушенням системи гіпоталамуса, несумісного з диференцьованою дією кори, необхідною для уваги та вищих психічних процесів.
Друга фаза динамічної системи аудіювання, як й інших видів мовленнєвої діяльності, визначається орієнтовно - дослідницьким процесом та є аналітико-синтетичною частиною. Дана фаза спрямована на дослідження умов діяльності, виділення предмета діяльності, розкриття його властивостей, залучення знарядь діяльності. Тут «реалізується відбір засобів та способів формування й формулювання чужої (заданої ззовні) думки» (Зимняя 1978:47). Під час аналітико-синтетичної обробки повідомлення відбувається значеннєве прогнозування,  значеннєвий аналіз,  компресія й інтерпретація. Як психологічний механізм,  за допомогою якого реалізується ця діяльність, виступає єдність потреб,  емоцій, мислення, пам'яті, сприйняття й уваги.
Якщо 2-га фаза аудіювання спрямована на виділення предмета діяльності, розкриття його властивостей і залучення знарядь діяльності, то 3-тя фаза виражається в осмисленні і є реалізуючою й виконавчою. Осмислення має результативну сторону, що може бути позитивною та негативною. Позитивний результат процесу осмислення під час мовленнєвого сприйняття є розумінням, тоді як негативний результат цього процесу виражається в нерозумінні. Проаналізуємо психологічні фактори успішності навчання аудіюванні ПСВФМ на прикладі уривку з телепрограми “Business Journal” каналу DW:

Аудіоряд
Boss suit is a steady symbol for many men and a money maker for the best known German Fashion House. The company reports about 10% more in profits in 2003 despite the struggle in Europe.

Hugo Boss says that it points out its fashion plans towards China that’s where the company sees the biggest future demand for Hugo Boss fashion.
 Because of the increase in demand in China Boss plans to double the number of stores in the next four years.
Відеоряд
Телеведучий програми “Business Journal” представляє компанію “Hugo Boss”. На задньому плані – логотип цього модельного будинку.

Показ чоловічого одягу “Hugo Boss”. Відбувається демонстрація нових моделей для китайських клієнтів.

Вітрини магазинів “Hugo Boss”. Клієнти роблять покупки.
Перша фаза сприйняття обумовлена зовнішніми стимулами, які представлені завданнями перед прослуховуванням, нагодою подивитися яскраві кадри, а також внутрішніми мотивами, як то професійним наміром, навчальною мотивацією. Друга фаза спрямована на виділення предмета діяльності, розкриття його властивостей,  залучення засобів формулювання заданої ззовні інформації. Тут важливою є візуалізація, де зорові опори полегшують розуміння тексту, який сам містить ключові слова, як то: Hugo Boss,10% more in profits, China, plans to double, the next four years. Студенти - маркетологи прогнозують, роблять значеннєвий аналіз та інтерпретацію аудіотексту. Психологічний механізм активізується за допомогою сукупності потреб, емоцій, мислення, пам'яті, сприйняття й уваги. Третя фаза, яка визначається осмисленням, націлена на виконання професійно орієнтованих завдань.
Отже, аналіз психологічних механізмів аудіювання професійно спрямованої телевізійної інформацій дає можливість викладачам більш успішно здійснювати навчання іноземній мові.


Яна Окопна
м. Київ

Лінгводидактичний підхід в моделі професійно орієнтованого навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери обслуговування з використанням електронних засобів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської

Вихід України в єдиний європейський освітній простір потребує переглянути загальноосвітню та мовну політику підготовки студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів (ВНЗ). Важлива роль усних та письмових форм іншомовного спілкування у теперішній час зумовлена поширенням і поглибленням міжнародних зв`язків  та міжособистісних контактів, розвитком Болонського процесу, участю України у різноманітних програмах з обміну фахівцями та швидким розповсюдженням нових комунікаційних технологій у міжнародному спілкуванні. Тому з виходом України на міжнародну арену виникає потреба в інформаційному обміні серед української наукової технічної інтелігенції, у тому числі й декількома іноземними мовами через Інтернет. Ця проблема, в свою чергу, обумовлює необхідність у навчанні студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого іншомовного (англійського та німецького) діалогічного мовлення (ДМ).
Переслідуючи мету обґрунтування лінгводидактичного підходу в моделі професійно орієнтованого навчання ДМ майбутніх працівників сфери обслуговування з використанням електронних засобів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської, слід зауважити на наступному: за останні роки у відповідності до нового соціального замовлення зростає й значення такого поняття, як  «плюрилінгвізм» у межах підходу Ради Європи до навчання мов у окремому суспільстві. Під ним розуміють процес розширення індивідуального мовного досвіду особистості в його культурних аспектах від рівня побутового мовлення до мови спільноти у широкому смислі і далі до мов інших народів, коли той, хто вивчає (студент технічної спеціальності), не сприймає ці мови у вигляді чітко розмежованих розумових блоків. Проте у нього формується комунікативна компетенція, в середині якої усі мовні знання та досвід є складниками, й у якій мови переплітаються, і взаємодіють. З метою підтримки нового соціального замовлення більшість ВНЗ України запровадили вивчення другої іноземної мови (ІМ) для галузі знань “сфера обслуговування” з метою надання майбутнім фахівцям за напрямом підготовки “готельно-ресторанна справа” мобільності на світовому ринку праці, посилення їхньої конкурентоспроможності, а також більшої універсальності у своїй професії. Представник сучасного мобільного суспільства, який у своїй професійній діяльності займається як науковою працею, так і реалізацією виробничого процесу, постійно зіштовхується з безупинним потоком інформації у всіх галузях знань, то він має потребу пов`язану зі збором, каталогізацією та систематизацією потоку багатомовної інформації. Фахівцю необхідно вміти сприймати ці джерела, аналізувати, а також обговорювати проблеми сприйнятого як з українськими, так із зарубіжними партнерами. Також виникає потреба в уникненні витоку інформації через третю особу (перекладача) у спілкуванні із зарубіжними партнерами. Спеціаліст за напрямом підготовки «готельно-ресторанна справа» повинен вміти вільно й самостійно спілкуватись двома іноземними мовами. Адже ведення діалогу ІМ є однією з основних передумов конкурентоспроможності фахівця на ринку праці, а комунікабельність, ввічливість, чемність та знання культури спілкування з представниками зарубіжних країн є ознакою висококваліфікованості фахівця.
Відомо, що процес оволодіння другою ІМ на основі першої ІМ відбувається інакше, ніж на основі рідної мови, адже йдеться не про набір різних та окремих компетенцій спілкування у кожній з мов, а про “комплексну плюрикультурну і плюрилінгвальну компетенцію“, що полягає у оволодінні на різному ступені кількома ІМ та досвідом кількох культур і у здатності користуватись цими мовами з комунікативними цілями та брати участь у міжкультурному спілкуванні, й передбачає свою реалізацію за лінгводидактичного підходу в моделі професійно орієнтованого навчання ДМ з використанням електронних засобів. Необхідність використання, зокрема, електронних засобів для навчання ДМ пов`язана з розвитком лінгводидактики як науки й появою в ній підходів, що зміщують акценти з метою навчання ІМ із загальноосвітніх, розвиваючих, виховних і тощо, на більш прагматичні і соціально значущі для сучасного мобільного суспільства. Адже, перспективою, яку ми вбачаємо в моделі професійно орієнтованого навчання ДМ другою ІМ і є формування необхідної комунікативної компетенції в сферах професійного та ситуативного усного і письмового спілкування; удосконалення навичок практичного володіння ІМ у різних видах мовленнєвої діяльності, в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.







Оксана Омельченко
м. Київ

Проблеми інтерференції рідної мови в іноземній

З давніх часів методика навчання іноземній мові визнає важливість цілеспрямованого подолання впливу рідної мови при вивченні іноземної. Але, насправді, особлива увага до цього питання приділяється переважно на початковому етапі. На старших курсах вищих навчальних закладів, коли студенти вже володіють іноземною мовою досить вільно, зусилля викладачів спрямовуються на інші аспекти навчання: вивчення функціональних стилів, розширення лексики, використання складних граматичних конструкцій та інше.
У той же час практика доводить, що послабляти роботу на старших курсах з попередження та усунення інтерференції  не доцільно. Вплив лексичних, граматичних та стилістичних явищ рідної мови являє собою настільки сильний фактор, що певні прояви його можливі навіть тоді, коли людина однаково вільно володіє обома мовами. Мета викладача полягає в тому, щоб виробити у студента почуття постійної пильності перед можливим впливом рідної мови. Іншими словами, йдеться про виховання культури білінгвізму. Це є значно складнішою задачею, ніж та, що ставиться викладачем під час звичайного практичного заняття. На досягнення цієї мети мають бути спрямовані всі зусилля викладача та студента в аудиторії, під час індивідуальної роботи, у завданнях на самостійну роботу. Значну роль в цьому процесі відіграють прогнозування можливих відхилень від норми мови, попередження їх виникнення, а також контрастивний аналіз рідної та іноземної мов.
Наведемо приклади основних помилок, які робляться учнями в усних монологічних висловлюваннях і контрольних перекладах. В першу чергу особливо поширеним є перенесення закономірностей порядку слів у рідній мові в іноземну.
Моделі управління дієслів, що знайшли своє відображення, наприклад, в романо-германських і слов'янських мовах, здаються студентам настільки подібними, що вони їх ототожнюють.
Відсутність узгодження часів у рідній мові є причиною порушення цієї закономірності в іншомовних реченнях.
Багато помилок допускається під час використання займенників, прислівників, питальних конструкцій.
Значні можливості для інтерференції являє собою невідповідність лексико-семантичних систем рідної та іноземної мови, що завдає чимало труднощів з підбором еквівалентів та призводить до неправильного вибору дієслів широкої семантики.
Говорячи про різноманітність помилок, викликаних інтерференцією, не можна обминути фонетичні й акцентно-ритмічні структури мови. Вивчення звукової системи передбачає не тільки правильне вимовляння голосних і приголосних у процесі комунікації, що є завданням початкового етапу навчання іноземній мові, але й формування мовних навичок, які передбачають вільно та виразно висловлювати думку, використовуючи акцентно-ритмічну структуру, характерну для тієї чи іншої мови. Тому порівняльний аналіз мелодики, інтонації, наголосу рідної та іноземної мов є важливим на будь-якому етапі навчання.
На нашу думку типологія помилок, викликаних інтерференцією, ще  недостатньо розроблена, але в цілому їх вивчення є необхідним для подальшого вдосконалення процесу навчання.


Тамара Омельченко
г. Киев

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции

В условиях реформирования образования и поиска путей оптимизации учебного процесса перед высшей школой выдвигается задача создания эффективной методики формирования у студентов неязыковых специальностей иноязычной коммуникативной компетенции, составной частью которой является лексическая компетенция, без которой полноценное общение не представляется возможным. Поэтому перед преподавателями иностранного языка стоит важная проблема: достижение необходимого уровня сформированности лексической компетенции студентов для обеспечения их эффективного функционирования в профессиональной среде.
В современных методических исследованиях указывается на потенциал новых образовательных технологий и приёмов, которые должны применяться в учебном процессе в русле коммуникативного метода обучения. Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам предполагает механизм языковой коммуникации для построения рациональных методов обучения. В центре внимания оказываются не готовые знания о языке, предъявляемые для запоминания в виде правил, моделей, готовых штампов, не требующих мыслительных усилий в их употреблении, а обмен мыслями посредством языкового материала. Такой подход органически связывает развитие умений и навыков с теоретическим осмыслением языкового материала, отбирая для этого различные приёмы организации учебного процесса. Обеспечение практического владения изучаемым языком с учётом конкретной цели обучения, функциональный подход к отбору и презентации языкового материала, осознание грамматических и стилистических особенностей языка, ситуативно-тематическая организация учебного материала, оформление законченной мысли в высказывание – ведущие принципы при коммуникативном подходе в обучении иностранным языкам. При этом следует помнить, что в качестве основной лексической единицы выступает предложение, отвечающее образцовости, смысловой, структурной и интонационной законченности, а накопление лексики происходит параллельно с усложнением грамматического материала.
Обучение структурированию высказывания требует специально направленных упражнений-заданий, предусматривающих поэтапное формирование речевых умений и навыков. Такие коммуникативные задания являются определяющими для развития творческих умений говорения, обеспечивают стимул высказывания, потребность в коммуникации, становятся внутренним мотивом говорения на иностранном языке. Они не предполагают пересказа или заучивания текста, а лишь предопределяют выбор и употребление определенных языковых и речевых средств.
Примером таких коммуникативно-направленных заданий могут быть: посоветуйте кому-то сделать (не сделать) что-то, объясняя причину; скажите, что может (могло бы) случиться с вами, если бы…; откажитесь, согласитесь, возразите, подтвердите; выразите благодарность (извинитесь) за и т.п. Кроме этого, на более продвинутом этапе обучения предлагаются коммуникативные задания по закреплению и совершенствованию комбинаторных умений и навыков речевого поведения в определенных ситуациях повседневного общения: «Узнайте об отправлении (прибытии) поезда, самолёта, о наличии (об условиях регистрации) билетов»; «Договоритесь о встрече со своим иностранным коллегой (перенесите, отложите её, объясняя причину)» или предлагаются вопросы для дискуссии (полилог) по актуальным политическим, экономическим, профессиональным проблемам.
С коммуникативной направленностью учебного процесса соотносится коммуникативная достаточность владения языком. Это положение подразумевает лишь такой уровень отработки умений и навыков, который достаточен для сравнительно не затрудненного восприятия и передачи иноязычных речевых сообщений в заданных условиях общения. Таким образом, не ставится задача «отшлифовать» все формируемые у студентов речевые операции и действия до абсолютно безошибочного уровня. Все коммуникативно незначительные и малозначимые ошибки не отрабатываются и даже не всегда исправляются. Такой подход позволяет экономить время, способствует поддержанию в аудитории атмосферы свободного речевого общения.
Эффективное, качественное обучение иностранному языку при коммуникативном подходе требует тщательного отбора лексического и коммуникативного минимума, серии специально подготовленных заданий, рациональной организации учебных занятий, которые стимулировали бы использование выученного материала в общении, в самовыражении.






Мар’яна Опир
м. Дубляни

Самостійна робота як важлива складова системи навчання студентів іноземної мови

Самостійна робота допомагає активізувати пізнавальну діяльність студентів у навчальному процесі, розвинути їх мовленнєві навички та вміння, допомогти тим, які мають слабку підготовку з іноземної мови. Отже, більшість завдань для самостійного виконання добираються, аби посилити практичну спрямованість мовної освіти майбутніх педагогів.
Існує дві основні форми самостійної роботи у вищій школі: під час аудиторних занять і поза аудиторією. Для студентів різних курсів викладачами розроблено програми самостійного оволодіння знаннями й уміннями з іноземної мови.
Навчальний матеріал, передбачений для самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з програмним матеріалом, який опрацьовувався на заняттях. Вся самостійна діяльність студентів проходить під наглядом та контролем викладача, бо саме йому належить провідна роль у навчальному процесі. Педагогічне керівництво самостійною роботою здійснюється у формі порад, консультацій, застосування різних методичних прийомів, контролю за ходом та якістю її виконання.
Викладач має спланувати, якого змісту і обсягу буде самостійна робота, дібрати завдання для студентів з поступовим зростанням рівня самостійності, проконсультувати щодо послідовності виконання, вимог до якості результатів самостійної роботи, максимально індивідуалізувати самостійну роботу. За таких умов вона стає основним засобом оволодіння навчальним матеріалом з іноземної мови у час, вільний від обов’язкових занять.
Беручи до уваги необхідність посилення практичної спрямованості курсу іноземної мови, вся самостійна робота студентів організовується з метою оволодіння ними основними видами мовленнєвої діяльності.
Самостійне позааудиторне читання передбачає розширення мовної практики студентів, отже, допомагає досягненню практичної мети навчання іноземної мови. Тексти для позааудиторного читання мають відповідати знайомій тематиці і мовному матеріалу, опрацьованому в аудиторії. Не менш важливо дотримуватись норм щодо обсягу самостійного читання. Студенти регулярно отримують завдання для самостійного читання. Контроль слід проводиться під час аудиторних занять (10-15 хв.) та під час консультацій викладача. Найбільш ефективними формами перевірки самостійного читання студентів є складання ними короткого повідомлення на базі прочитаного, вибірковий переклад, анотація, реферат, обговорення прочитаного іноземною мовою та ін.
Під час позааудиторних занять студент бере активну участь у мовленнєвій взаємодії в межах заданої ситуації. Він має виявити такий рівень сформованості вмінь і навичок, при якому він здатний без попередньої підготовки в природному темпі мобілізувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації. Оволодіваючи обома формами усного мовлення (діалогічною та монологічною), студенти тренуються у побудові зв'язних висловлювань обсягом не менше 20 фраз.
Переклад розглядається як важливий засіб опанування мовним матеріалом і як особливий необхідний сучасній людині вид мовленнєвої діяльності. Під час позааудиторних занять його використовують в усній та письмовій формі, як з рідної мови на іноземну, так і з іноземної на рідну в межах засвоєного в усному мовленні матеріалу. Тексти художньої, суспільно-політичної та науково-популярної літератури студенти перекладають, користуючись при цьому словниками. Водночас у них виробляються вміння здійснювати усні переклади прочитаного без словника.
Переклад у письмовій та усній формі використовується як допоміжний засіб навчання та контролю, а також як один із можливих способів отримання інформації іноземною мовою.
На позааудиторних заняттях додатково вивчається граматичний матеріал, який потребує багато часу для його пояснення або поодиноке явище, яке не підлягає узагальненню. Основна задача граматики – навчити студентів використовувати її практично в комунікативних цілях, а це значить – оволодіти засобами змінювання форми слів та слова в реченні.
Під час аудиторних занять практикується виконання письмових вправ, в яких студенти повинні вживати вивчені форми під час цих занять, а під час позааудиторних занять практикується виконання письмових вправ, в яких студенти повинні вживати граматичні форми, вивчені під час аудиторних занять та самостійно вдома.
Досвід переконує в тому, що самостійна робота студентів під час аудиторних занять, їхня активність, застосування ефективних методів і прийомів викладання іноземної мови запобігають перевантаженню домашніми завданнями, роблять оптимальними їх обсяг і характер.
Самостійна робота може бути правильно організована лише за умови, якщо вона дійсно є органічною частиною системи навчання студентів у вищій школі. Аналіз численних вправ, які виконуються ними під час аудиторної роботи, а також спостереження за пізнавальною діяльністю студентів переконали нас у тому, що є реальна можливість винести за рамки навчального часу частину програмного матеріалу з іноземної мови, самостійне опрацювання якого сприятиме активізації мовленнєвої практики майбутніх педагогів, закріпленню їх знань і вмінь оформлювати власні думки за законами цієї мови.
Органічне поєднання аудиторного заняття з домашньою самостійною роботою забезпечить формування комунікативної компетентності студентів і сприятиме розвитку їх пізнавальної та соціальної активності.
Описана організація самостійної роботи студентів у курсі іноземної мови у вищій школі далеко не вичерпує всіх її можливостей. Кожний викладач постійно шукає нових шляхів подальшого її вдосконалення, зокрема розробляє методичне забезпечення організації групової роботи, індивідуального та диференційованого підходу, роботи з лінгвістично обдарованими студентами.







Олена Павлусенко
м.Київ

Застосування інформаційних технологій при вивченні англійської мови

Підготовка висококваліфікованих кадрів є одним з найважливіших завдань вищих навчальних закладів й, зокрема, викладачів. Технічний прогрес, зумовлений швидким розвитком інформаційних технологій та Європейська інтеграція України висувають нові умови до спілкування. Впровадження Болонського процесу також сприяє популяризації вивчення іноземних мов. Чим більшою кількістю іноземних мов володіє студент, тим більше у нього шансів знайти високооплачувану роботу в Україні та за кордоном.
Важливо зазначити, що англійська, як перша іноземна мова, вивчається у змісті шкільної програми. Але не всі студенти, які вивчали англійську у школі мають однакові знання та однакові здібності. Деякі з дитинства вивчають дві і більше мов, виростаючи в двомовній сім’ї або перебуваючи в мовному середовищі, як діти емігрантів чи вивчаючи діалекти, знову ж таки завдяки мовному середовищу. Саме тому перед розподілом студентів на групи для вивчення іноземної мови в вищих навчальних закладах, потрібно проводити тестування  на схильність особи до вивчення іноземних мов. Таке тестування доцільно було б проводити з застосуванням таких інформаційних технологій, як комп’ютер. Адже комп’ютер фіксує не тільки правильні відповіді на тестові запитання, а й дозволяє дізнатися скільки часу було витрачено на вирішення кожного завдання. Такий підхід до даного питання надає можливість викладачу точніше визначити рівень знань студента. Саме від правильності визначення рівня знань студента та його подальшого навчання в тій чи іншій групі залежить його здатність спілкуватися іноземною мовою після закінчення вищого навчального закладу.
Вже не дивує той факт, що після закінчення престижного вузу, здобувши вищу освіту, пройшовши курс вивчення іноземної мови, магістри не можуть спілкуватися іноземною мовою, навіть, на побутовому рівні. Саме через це вони вимушені знову йти на курси іноземних мов або користуватися послугами приватних викладачів. З цього випливає те, що  методика навчання у вузах повинна бути націлена саме на розвиток спілкування, на те, щоб студент в майбутньому мав змогу вести діалог без сторонньої допомоги перекладача.
Також одним з найбільш ефективних засобів у вивченні іноземних мов є Інтернет. Застосовуючи  Інтернет студенти мають змогу знайти корисну інформацію з будь-якої тематики, яка може бути використана ними при підготовці до наукових конференцій. Інтернет дозволяє публікувати статті, приймати участь в студентських он-лайн конференціях, спілкуватися з носіями мов з будь-якої частини світу за допомогою скайпу. Інтернет зв'язок між викладачем та студентом є надзвичайно важливим при виникненні таких непередбачуваних ситуацій, як введення карантину в вузах через епідемію вірусних захворювань в країні. За допомогою даного ресурсу викладач з легкістю може викласти в Інтернеті завдання студентам, прочитати он-лайн лекцію, здійснити контроль пройденого матеріалу. Інтернет вчить студентів працювати в команді, співпрацювати з іншими, прискорює мислення.
Застосування комп’ютерів підвищує ефективність навчального процесу, забезпечує зв’язок між викладачем та студентом, підвищує інтерес до вивчення іноземних мов. Використання комп’ютерних технологій дає можливість студенту засвоїти більше матеріалу за коротший термін.
Використання Інтернету є корисним не тільки для студентів, а й для викладачів. Не можливо уявити процес підготовки до заняття без використання Інтернет технологій. Адже саме Інтернет дозволяє викладачеві бути в інформаційному тонусі.
Підсумовуючи все вище сказане, ми можемо зробити висновки, що кожна людина, викладач чи студент, повинна жити за принципом “вік живи, вік учись”. Адже знання мов робить людину більш освіченою, надає їй певні бонуси в процесі працевлаштування. Також вільне володіння іноземними мовами збільшує шанси працювати в іноземних компаніях та за кордоном.
Світлана Панчишин
м. Дубляни

Використання комп’ютера та Інтернету під час вивчення англійської мови професійного спрямування у немовних вищих навчальних закладах

В останні роки все частіше постає питання про застосування нових інформаційних технологій у вищих навчальних закладах. Спроби застосування нових інформаційних технологій зокрема, таких як використання Інтернет-ресурсів, навчальних комп’ютерних програм у сфері освіти виявили їх ефективність при навчанні англійській мові професійного спрямування у немовних вищих навчальних закладах. На сьогодні існує велика кількість комп’ютерних програм для навчання англійській мові. Різноманітність тем, видів діяльності, яскравість, захопливість комп’ютерних програм викликають велику зацікавленість студентів.
Застосування комп’ютерів під час вивчення англійської мови у немовних вищих навчальних закладах значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, ніж це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється.
Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. При використанні комп’ютера для контролю якості знань студентів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх студентів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з ними.
Ще одна перевага комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, час, витрачений на виконання окремих завдань і т.п.), викладач судить про ступінь і якість сформованості знань в студентів.
Необхідно відзначити, що комп’ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як «страх». Під час традиційних аудиторних занять різні фактори (дефекти вимови, страх припуститися помилки, невміння уголос формулювати свої думки і т.п.) не дозволяють багатьом показати свої реальні знання. Залишаючись „наодинці” з дисплеєм, студент, як правило, не почуває скутості і намагається виявити максимум своїх знань.
Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи студентів підчас вивчення англійської мови. Студенти можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, вимагаючи правильну відповідь і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.
Методика використання комп’ютерів у навчанні англійської мови виявилася перспективним напрямком. Традиційні форми контролю навчальної діяльності – письмова робота, усне опитування, диктант, твір, переказ та іспит – недостатньо об’єктивні, точні та оперативні. Комп’ютеризоване навчання англійської мови дозволяє контролювати навчальну діяльність студента з високою точністю і об’єктивністю, здійснюючи постійний зворотній зв'язок.
Усі перелічені переваги комп'ютерної форми навчання допомагають вирішити основне завдання мовної освіти – формування у студентів мовної компетенції.
Однак, сказавши про переваги комп’ютерів, відзначають і деякі недоліки:
·	комп'ютери не забезпечують певних важливих рис реальної комунікації;
·	деяким студентам важко призвичаїтися до незалежної (від викладача) праці;
·	комп'ютери не дають відчуття співпраці, як у випадку роботи з викладачем;
·	недисципліновані студенти мають труднощі під час роботи з комп'ютерами;
·	деякі студенти/викладачі не сприймають відходу від традиційних методів навчання;
·	комп'ютери – це машини, що потребують технічного обслуговування і можуть перестати функціонувати в будь-який момент;
·	читання тексту з екрану більше втомлює, ніж читання друкованого тексту.
Сучасні технології можуть широко використовуватися для ознайомлення студентів з новим мовним матеріалом, новими зразками, на етапі тренування та застосування знань, навичок і вмінь. За їх допомогою студенти мають можливість виконувати такі види навчальної діяльності: тренуватися у правописі; вивчати лексичний матеріал; удосконалювати розуміння аудіотексту; розвивати техніку читання; вивчати граматику; навчатися писемного мовлення; тренувати вимову.
Крім того, слід взяти до уваги три моделі використання комп’ютера при вивченні іноземної мови: 1) комп’ютер – викладач; 2) комп’ютер – стимул до спілкування; 3) комп’ютер – засіб когнітивного розвитку.
Великого значення в процесі навчання англійської мови слід надавати Інтернету. Інтернет – це джерело мотивації навчання. Регулярне використання Інтернету робить процес навчання англійській мові більш привабливим для студентів, вони мають безперервний доступ до різних навчальних матеріалів, які істотно відрізняються від традиційних текстів у підручниках. Навчальні матеріали в Інтернеті подаються за допомогою аудіо-, відео- та анімації. 
Отже, комп’ютеризоване навчання іноземних мов значно розширює та урізноманітнює програму вивчення іноземних мов професійного спрямування у немовних вузах, спонукає студентів до вивчення іноземних мов, розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм можливість працювати над мовою у зручному для них темпі, сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання та ефективному оволодінню іноземною мовою.





Олександр Пархоменко
м. Луцьк

Використання комп’ютерних програм при вивченні англійської мови

Комп’ютерні програми, що реалізуються, за допомогою найсучасніших моделей комп’ютерів, відкривають широкі можливості для удосконалення процесу навчання іноземної мови, підвищення його ефективності. Це зумовлено наявністю в комп'ютерних програмах нових дидактичних функцій, які неможливо відтворити, наприклад, у відеофонограмі. Крім того що комп'ютерна програма забезпечує сприймання інформації через слуховий та зоровий канали, вона дозволяє також здійснити навчання і контроль засвоєння іноземної мови в різних режимах самостійного пошуку і на різних рівнях складності. Розглядаючи питання щодо використання комп’ютерів у навчанні англійської мови, можна виділити позитивні моменти. Робота в комп'ютерному класі, коли кожен студент працює окремо, дає змогу викладачу застосовувати індивідуальний підхід в роботі з кожним.
В основному, в програмах пропонуються текстові документи, але якщо використовувати спеціальні педагогічні, музичні, радіо і телесайти, можна тренувати і усне сприймання. Свіжі документи з Інтернету дають можливість вивчати живу мову сьогодення. Сайти, які є корисними для викладачів іноземних мов, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовуються для добору цікавих текстових документів, творчих завдань, написання рефератів, дипломних і курсових робіт. Це не означає, що робота з текстовими документами зводиться тільки до тренувань письмового сприймання. Є безліч завдань, які можна пропонувати для розвитку різних видів мовленнєвої діяльності і, що особливо важливо, з урахуванням рівня знань студентів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і корисною при вивченні мови. Крім того є група вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для вивчення фонетики, граматики, лексики, тощо. Раціональним було б використання комп’ютера з урахуванням цілей і завдань уроку та особливостей аудиторії. У роботі з навчальним сайтом чи комп’ютерною програмою обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки студентів. Навчальні сайти, зазвичай, мають кілька рівнів складності. Щодо інформаційних сайтів, то викладач має сам визначитись з добором матеріалу відповідної складності.
Важливим складником комп’ютерного навчання є комп'ютерна вправа, як засіб навчання, що здійснює подання інформації, контроль, оцінку і корекцію навчальних досягнень студента, та управління його навчально-пізнавальною діяльністю у процесі проходження ним індивідуальної траєкторії учіння для досягнення поставленої мети. Комп'ютерна вправа для навчання іноземої мови повинна складатися з таких обов’язкових компонентів: інструкції про спосіб виконання вправи, завдання до виконання вправи, зворотного зв’язку, фіксованого результату виконання вправи. Для комп’ютерних вправ характерні види завдань, що пов'язані з дидактичними можливостями комп’ютерних засобів навчання.
Успіх навчального процесу з іноземної мови значною мірою залежить від того, які прийоми та засоби  використовуються для його організації та управління, а також від матеріально-технічного та методичного забезпечення як аудиторних, так і позааудиторних занять. Сьогодні, як свідчить практика, використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов дозволяє не лише покласти на комп’ютер частину функцій викладача (перевірка завдань та оцінювання успішності, підказки, нагадування теоретичних положень та багато іншого), а й значно розширити та урізноманітнити аспекти навчальної  діяльності, відкрити принципово нові можливості для керування навчальною діяльністю, для її інтенсифікації. Комп’ютери дозволяють узагальнити великий пласт інформації, що сприяє значному збільшенню обсягу навчального матеріалу, який засвоюють студенти за одне практичне заняття. Велика інформаційна місткість дозволяє також представляти мовну модель у різних контекстах та комунікативних ситуаціях. При цьому можливе створення такої комунікативної ситуації, яка була б особисто значущою для студента, що значною мірою посилить навчальну мотивацію і, як наслідок, підвищить ефективність навчання. У навчанні іноземних мов обов’язково враховуються вікові особливості тих, хто вивчає мову, що, в свою чергу, впливає на підбір мовного матеріалу, види та форми навчання, його інтенсивність та інформативну насиченість. Ми можемо констатувати, що використання новітніх комп’ютерних технологій та Інтернет-ресурсів у процесі  навчання іноземних мов виявляється одним  із найефективніших засобів сьогодення.


Наталія Пасенко
м. Чернігів

Доцільність збільшення учбових годин для вивчення фахової іноземної мови на факультативних заняттях у немовному вузі

На першому курсі немовних вузів студенти під керівництвом викладача  тільки готуються до самостійної роботи з іноземною літературою за фахом, тому що на перших курсах вони вивчають лише загально-технічні дисципліни і не знають ще основ своєї майбутньої спеціальності. Практика доводить, що навіть дворічного  вивчення іноземної мови у вузі не досить для того, щоб виконати головну вимогу програми – навчити студента читати й розуміти фахову літературу іноземною мовою. Отже стає не зрозумілим, чому вузівський курс іноземної мови не продовжується ще 1-2 роки. Праця студента над іноземною літературою за фахом більш доцільна на старших курсах, коли студенти вивчають свої спеціальні предмети. Можливо це можуть бути факультативні заняття, однак складання заліків та екзаменів є обов’язковим.
Наукова організація самостійної роботи студентів старших курсів немовних вузів над іноземною фаховою літературою є однією з актуальних проблем вищої школи. Факультативні заняття повинні бути організовані таким чином, щоб студент ще в стінах вузу навчився самостійно працювати з оригінальною іноземною літературою, щоб цей досвід він міг перенести в свою майбутню практичну діяльність.
Методика проведення факультативних занять повинна відрізнятися від основного курсу іноземної мови. Основну увагу слід приділяти навичкам перекладу та без перекладного читання й розуміння фахової іноземної літератури. Матеріалом для читання повинні служити оригінальні тексти за фахом студента, актуальні з наукової точки зору, потрібні й корисні з навчального погляду. Найбільш придатні для цієї мети спеціальні журнали іноземною мовою. Підбираючи літературу для студентів, викладач не завжди сам може вирішити, яка стаття тематично актуальна для даного фаху. Це питання може правильно розв’язати співробітник профілюючої кафедри. Тому при підборі матеріалу для читання і перекладу викладачі кафедри іноземних мов повинні підтримувати постійний контакт з співробітниками профілюючих кафедр.
Для налагодження ритмічної роботи студентів семестрове завдання рекомендується розділити на три місячні завдання. Кожен студент зобов’язаний здати цю норму раз у місяць. На одному занятті доцільно працювати з не більше 6-7 студентами, бо тільки такій кількості студентів за одне заняття можна дати повноцінну індивідуальну консультацію або перевірити виконання самостійного завдання з читання й перекладу. Для студентів, які виявили бажання на старших курсах відвідувати факультативні заняття з іноземної мови, комплектуються мовні підгрупи, які працюють раз у тиждень під керівництвом викладача за окремим календарним планом. Половина занять відведена для приймання індивідуальних завдань з читання та перекладу фахової літератури. Решта занять призначена для роботи всієї групи під керівництвом викладача. На таких заняттях студенти мають можливість розвивати навички розмовної мови, набуті на молодших курсах, а також здобувати навички і вміння самостійно працювати над фаховою літературою іноземною мовою.
В основу роботи над спеціальними текстами повинно лягати аналітичне читання. Аналізуючи структуру речення, студент визначає за формальними ознаками підмет і присудок з їх групами, а потім інші члени речення. Не знаючи поки що значень окремих слів, студент повинен визначити їх роль у реченні. Після формального аналізу тексту за допомогою словника дається точний переклад, як засіб правильності розуміння тексту. При аналізі якомога більшої кількості складних текстів на аудиторних заняттях можна навчити студентів вдумливо і уважно ставитися до мови і її явищ. Таким чином вся група працює спочатку над однаковим текстом, пізніше над своїм індивідуальним завданням.
В процесі самостійної роботи над перекладом іноземної літератури за фахом студенти повинні вести свої словники спеціальної термінології та загальнонаукової лексики. З метою засвоєння фахової іноземної термінології та згаданого лексичного мінімуму на кожному занятті слід виділяти час для опитування і повторення слів. Самостійна робота студента не обмежується лише усним та письмовим перекладом іноземних текстів та веденням словників. Програма рекомендує ще деякі інші види роботи: анотації, реферати статей, підготовку доповідей та повідомлень тощо.
Особливо важливими для практичної діяльності спеціаліста – наукового працівника є навички анотування фахової літератури. Вміння скласти анотацію або прореферувати статтю, написану навіть рідною мовою, не таке просте завдання без наявності певних навичок. Тому на факультативних заняттях треба вчити студентів виділяти в тексті головне і чітко оформляти основні думки прочитаного і перекладеного іноземного тексту. Спочатку треба студентам пропонувати коротко викласти основні положення нескладної за змістом статті або уривка рідною мовою, потім іноземною. Поступово матеріал треба ускладнювати. Вчити студентів анотувати доцільно спершу на матеріалі перекладеної статті. Група працює спочатку колективно над анотуванням однієї статті, пізніше студент одержує індивідуальне завдання і виконує його самостійно. Поширена анотація однієї або декількох статей дає матеріал для реферату. Вчити студентів реферувати журнальну статтю необхідно також на факультативних заняттях.
Узагальнюючі реферати ряду перекладених статей могли б дати цінний матеріал для реферативної доповіді на студентській науково-технічній конференції вузу (рідною або іноземною мовами).
Цікаво і раціонально організована самостійна робота студентів над іноземною фаховою літературою сприяє зародженню у студентів наукових зацікавлень та допомагає формуванню повноцінного фахівця.




Людмила Петько
м. Київ

Професійна спрямованість вивчення англійської мови у ВНЗ шляхом створення навчально-методичних комплексів – одна з умов неперервності освіти

Уміння спілкуватися англійською мовою стало перепусткою до міжнародної спільноти і не тільки міжнародної економічної співпраці, а і  до  міжнародної технічної діяльності. Досягти цього рівня можна тільки за умови розширення спектру засобів навчання та їх цільового застосування у навчально-виховному процесі.
Базові знання з іноземних мов закладаються під час навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учні, закінчуючи дев’ятий клас, опановують всю програму з вивчення іноземної мови, тому вступаючи після 9-го або 11-го класів до вищих навчальних закладів. Студенти мають певний багаж зі знання іноземної мови.
Аналіз останніх досліджень. Останнім часом ведеться активна розробка навчальних засобів, навчально-методичних комплексів, розробляються технології їх використання в процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням [1; 2; 3; 8; 9].
Мета тез проілюструвати деякі науково-практичні пошуки, пов’язані з проблемою формування змісту НМК з навчання іноземним мовам (англійської).
Автором розроблено і впроваджено в навчально-виховний процес Васильківського коледжу Національного авіаційного університету методику навчання англійської мови студентів коледжу (що вступили після 9-го класу) [4] та навчально-методичний комплекс до неї [5]. Головний акцент у запропонованих посібниках зроблено на систематизацію навчального матеріалу з англійської мови, який треба опанувати студентам за один навчальний рік замість двох навчальних років (без збільшення навчальних годин, що, зрозуміло, не сприяє якості освіти.
Написаний навчальний посібник за кредитно-модульною системою [6] викладачами кафедри англійської мови Національного авіаційного університету для студентів ВНЗ (вступивши після 11-го класу), представляє собою одну з перших спроб у напрямку вивчення англійської мови за професійним спрямуванням (технічний) [7]. Запропоновані в посібниках тексти, граматичні та комунікативні вправи спрямовують студентів до підготовки творчих проектів, рефератів, що підвищує мотивацію студентів до вивчення англійської мови. Зміст лексичного та граматичного матеріалів спрямовано на опанування студентами іноземної мови до їх майбутньої професії.
Впроваджуючи дані посібники у Васильківському коледжі Національного авіаційного університету зі студентами першого курсу (після 9-го та 11-го класів), ми дійшли висновку, що майбутнім авіаційним фахівцям подобається виконання проектів, робота над ними. Як результат навчання за даними посібниками, 39 першокурсників представили і захистили творчі проекти, пов’язані з майбутньою спеціальністю на англійській мові із застосуванням комп’ютерних технологій, серед яких були «С. П. Корольов», моделі літаків «АН–124 «Руслан», «АН–225 «Мрія», «Кабіна пілота», «Система капультування» тощо. Дані проекти підготовлені студентами у програмі POWER POINT, також вони презентували video зльотів повітряних суден, приземлення, самого процесу польоту (більш за все зацікавив студентів літак «Мрія»), тобто презентація технічної експлуатації літаків.
Треба також виокремити, що підготовка проектів спрямовується на індивідуалізацію навчання, зумовлює індивідуальний підхід до кожного студента, що виступає важливою умовою ефективного засвоєння навчального матеріалу, стимулювання їх самостійної роботи, прояву креативного мислення. До того ж виконується робота за різними рівнями складності, за доступністю, за бажанням студента, що спрямовано на те, щоб складну загальновживану технічну лексику наблизити до потреб студента й зробити її більш доступною і зрозумілою. Адже в загальноосвітніх навчальних закладах технічна лексика практично не вивчається.
Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що написання навчально-методичних комплексів з дисципліни «Англійська мова» допомагає викладачам у процесі викладацької діяльності проявити такі критерії: цільово-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та оцінний.
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Нові проблеми навчального процесу з дисципліни «Англійська мова»

Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів цікавлять педагогів і методистів щодалі більше та все частіше займають сторінки спеціальної літератури з організації освіти в європейських країнах та США. Одна з них, зокрема,  стосується того, чому вчать вчителі і викладачі англійської мови. Зміни в мові мають місце не тільки в діахроничному плані, в історичному аспекті, але і, як це широко відомо, в горизонтальній площині – ми всі говоримо кожен по-різному. Цей факт робить роботу викладача англійської мови досить складною, оскільки ми навчаємо студентів «стандартної» мови, і пізніше вони ставлять нам запитання, чому носії мови говорять не так, як ми вчимо, використовуючи  ненормативну граматику і лексику, що відхиляється від норми («aberrant version») (Osborne D. Teacher-Talk.. A Sociolinguistic Variable. //English Teaching Forum. Apr-Jun 1999.–C.10). Таке загальне явище має лінгвістичне пояснення: коли лінгвістичну одиницю реалізує більш ніж одна норма, використовується термін «лінгвістична перемінна». Якщо вибір форми, чи то граматичної, чи то лексичної, визначається соціальним контекстом, цей граматичний або лексичний варіант є соціолінгвістичною перемінною (цит.роб., с.10-12). Цей факт повинен мати чітке тлумачення за формою і змістом в навчальному процесі з дисципліни «Англійська мова».
Друга проблема стосується того, як вчать вчителі і викладачі англійської мови. Час від часу в пресі з'являються статті про те, що мова самих вчителів і методистів стала казенною, сухою, важкою для розуміння внаслідок того, що вони переймають стиль і фразеологію чиновників від освіти, мову керівних документів і ухвал контролюючих органів. Погану роль, зокрема, тут грають наукові або навколонаукові терміни, що використовуються у великих кількостях замість зрозумілих слів загальновживаної та літературної мови. Наприклад, відповідно до робочих планів, дітям викладають фонеми, графеми, звуки, а вони не знають алфавіт і не можуть складати букви в слова. Критики  спотворення англійської мови, використовуваної у викладанні, називають її жаргоном і вважають, що "Good teachers do not hide behind jargon» і що «The problem is with the bad schools and the bad teachers, who rigorously apply the rules handed down by ministers and officials to groups of baffled children» (Miles A. Mediocre Teachers + Jargon=Low Standards//The Times, December 10, 2008. – С.30).
Наступною проблемою, що викликає неспокій фахівців, які аналізують педагогічний процес у сфері  лінгвістичної освіти, є якість підготовки вчителів, і, зокрема, вчителів  англійської мови. Вивчивши досвід постановки освіти в різних країнах світу, вони спробували виділити основні чинники, що визначають якість середньої освіти. Такими ключовими чинниками, окрім використання нових будівель для проведення навчального процесу, кількості учнів в учбових групах, змісту навчальних планів і самого процесу навчання, є рівень підготовки вчителів. Як констатують британські фахівці, назріла необхідність міняти звичні правила і відмовитися від терпимості до посередності в системі. Спеціальні оглядачі відзначають, що довгий час, аж до недавнього, відмовитися від некомпетентного вчителя було величезною проблемою, яка посилювалася законодавчою базою, що стоїть на захисті  незайнятих педагогічних кадрів, а також діяльністю профспілок, яких, на думку оглядачів, хвилюють більш інтереси вчителів, ніж учнів. Проте в даний час шкільна адміністрація може звернутися в Генеральну Раду з питань навчання, що наглядає за відповідністю професійним стандартам ( Clare J. How do you get rid of а teacher who cannot teach? // The Daily Telegraph, January 11, 2006. –С. 18.)
Очевидно, що сутність проблем у різних  системах освіти  залишається незмінною. Схожими можуть бути і заходи до її вдосконалення.


Ольга Письменна
м. Київ
Англійська ділова мова та мовлення

Мета доповіді – донести інформацію, яка побудована на матеріалах періодичної та спеціальної преси, про певні зміни лексико-граматичного та стилістико-семантичного характеру, що відбулися в англійській діловій офіційній мові в останні роки, а також рекомендації щодо мовлення в цій царині, що їх надають час від часу фахівці – лінгвісти та методисти сфери освіти англомовних країн світу. Останнім часом під впливом загальних тенденцій розвитку англійської мови, а також змін у соціальних відносинах, англійська мова сфери ділових контактів має риси більш вираженого впровадження новітніх значень і нових, вільніших форм: 
1. Ідіоматичне, конотативне використання слів, що вимагає в деяких випадках внутрішньотекстового пояснення (They are called  ‘boomerangs’: employees who leave a company, only to return some time later). 
2. Використання нових скорочених форм (A lot of the younger administrative professionals, or admins, today tend to think: “I’m not a secretary, so don’t call me that”).
3. Використання неконвенціональних, вільніших, на відміну від традиційних варіантів, слів і словосполучень щодо найменування нових понять  (coaching – коучінг (індивідуальне навчання); self-promotion – самопросування; soft skills – соціальна компетенція; empathy – емпатія, уміння поставити себе на місце іншої людини; staffing firm – агентство з укомплектовування кадрами; compliance code – сукупність правил корпоративної поведінки; internship – практика, стажування; professional – працівник розумової праці, fund-raising – збір коштів).
4. Використання коротких, розмовних форм ідіоматичного характеру: go bust – збанкрутіти (Some companies have gone bust as а result of ethical failure); be at odds with smth – не узгоджуватися з чимось (These incentive structures tend to be at odds with ethical behavior); cook the books - фальсифікувати фінансову звітність (Employees may be tempted to connive in top management’s efforts to cook the books; carrot and stick - батіг і пряник, bump smth up – збільшувати (This combination of carrot and stick has given managers а very powerful incentive to bump up short-term earnings).
5. Використання в усній мові більш розмовних в порівнянні з традиційними стилістичних варіантів лексем для позначення особистих якостей людей, а також розширення традиційно вужчих рамок обговорення/називання особових характеристик (hard as nails – залізний / непохитний; hard-baked – бездушний, underbaked – недосвідчений, /синоніми: unpractised, inexperienced/; inconsiderate – безцеремонний; inconsiderate of others — який не зважає ні на кого; self-centered – егоцентричний; egotist – самозакохана людина).
В той же час, рекомендації, що стосуються поліпшення якості ділового мовлення, все-таки носять традиційний характер:
1. Уникати словесні “надмірності”, до яких відносять словосполучення типу 
 ‘enclosed herewith', 'end result', ‘future plans’, ‘subject matter’, ‘important essentials’, ‘new initiatives’, ‘personally reviewed’, ‘ serious crisis’.
2. Уникати надмірного використання претенційних дієслів типу ‘effectuate’, ‘enhance’, ‘facilitate’, ‘orient’, ‘target’, іменників типу ‘input’, ‘output’, ‘overview’. Дійсно, можна рекомендувати вибирати відповідні еквіваленти з синонімічного ряду (effectuate: carry out, fulfil, implement, execute, accomplish, carry into effect, realize, discharge, perform; enhance: heighten, improve, increase, intensify, strengthen, reinforce, raise; facilitate: assist, help; orient: adjust, correct; target: intend, destine, mean, set aside, earmark, design, doom, reserve, allot, designate; overview: gist, point, aim, purpose; input: contribution; output: production, produce).
3. Уникати фраз, які часто зустрічаються в діловому листуванні, типу ‘I share your concern’, ‘I regret I cannot be more responsive’, ‘As you are aware’. 
4. Використовувати заміни стилістично «важких» форм на більш прийнятні: prior to – на ‘before’; I would hope – на ‘I hope’; more importantly – на ‘more important’; at the present time – на ‘at this time’  (взагалі неприпустимими є  ‘in this time frame’ або ‘at this point in time’).
5. Уникати вживання дієслів на  –ize: incentivize (= stimulate,  encourage, create incentives, inspire, stimulate, promote, initiate); utilize (=use), finalize (=complete, conclude, end, finish, complete arrangements or negotiations); optimize (=take the full advantage of, plan or carry out with maximum efficiency; prioritize (=give priority, give preference to).
6. Уникати сексизму в мові, використовуючи ‘mail carrier’ замість ‘postman’, ‘police officer’ замість ‘policeman’, оскільки більшість в цих професіях представлена жінками. Те ж саме стосується й слів ‘committeeperson’, ‘chairperson’.
7. Надмірне використання деяких слів, семантика яких припускає конотацію сильнішої властивості або якості, ніж це потрібно в даній ситуації спілкування. Наприклад, семантика дієслова force to/into - чинити тиск, примушувати, вимушувати; запихати, заштовхувати у (щось) – припускає прикладання сили, тому його використання в ‘passengers were forced to catch а bus when the train broke down’ не виправдане. Аналогічно, значення devastating – спустошливий, руйнівний – не дозволяє часто використовувати його в мові, оскільки додає вислову розмовної забарвленості (‘It is devastating’). З тієї ж причини не рекомендується починати речення з ‘Hopefully’. Серед лексем, що обважнюють стиль ділового мовлення, знаходимо і прислівник ‘overly’ – надмірно, дуже (‘overly cautious’ замість ‘over-cautious’), також: ‘overly self-critical person’, ‘overly sentimental and emotional’.
8. Сказане при прощанні ‘Take care’ замість ‘good-bye’ має явно розмовний характер і не повинно замінювати вирази і мовні формули, що є традиційними для подібних ситуацій спілкування.
Ділове спілкування іноземною мовою стало невід’ємним компонентом професійної діяльності фахівців різних галузей, і тому прагнення до оволодіння діловим мовленням має поєднуватися з боротьбою за його чистоту.


Алла Рева
м. Донецьк

Шляхи формування іншомовної професійно спрямованої комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ

Сучасна система вищої професійної освіти в Україні характеризується переходом від  підготовки фахівців вузького профілю для масового, стабільного виробництва до підготовки високоосвічених особистостей та висококваліфікованих, компетентних фахівців, які є конкурентоспроможними на світовому ринку праці. У зв’язку з таким соціальним замовленням постає проблема формування у студентів немовних ВНЗ професійно спрямованої комунікативної компетенції на рівні, що дозволяє активно використовувати іноземну мову в повсякденному та професійному спілкуванні. Досягненню цієї мети в умовах немовного ВНЗ перешкоджає цілий ряд об’єктивних та суб’єктивних факторів: недостатня кількість годин, що відводиться на вивчення іноземної мови, значні інтервали між заняттями, відсутність реального мовного середовища, низька мотивація студентів до вивчення мови тощо.
Одним з імовірних варіантів розв’язання цієї проблеми є, на нашу думку, використання на заняттях з іноземної мови професійного спілкування ігрових технологій, які формують мотивацію, сприяють активізації розумової та пізнавальної діяльності студента, являють собою найкращий засіб його саморозкриття й самоствердження та, зрештою, сприяють розвитку професійної комунікативної компетенції майбутнього фахівця.
Аналіз науково-методичної літератури та особистий педагогічний досвід дозволяє визначити, що систематичне  використання рольових та ділових ігор на заняттях сприяє формуванню самостійності студентів, розвитку творчого мислення, формує навички професійного спілкування  іноземною мовою, допомагає в оволодінні професією. Рольові та ділові ігри моделюють реальне життя, а також є імітацією професійної діяльності. Під час гри студенти опановують такі елементи спілкування, як вміння почати бесіду, підтримувати її, ввічливо переривати співрозмовника, в потрібну мить погодитися з його точкою зору або спростувати її, вміння слухати партнера, задавати уточнюючи питання тощо.
У залежності від мети заняття та рівня підготовки студентів рольові ігри можуть проводитись в парах (такі ігри, в основному, спрямовані на відпрацювання студентами використання певних лексичних одиниць та граматичних структур), підгрупах, що складаються з 4-5 осіб, та в цілій групі (під час проведення гри в підгрупах та групі забезпечується вихід до мовлення).
Рольові ігри в парах є найбільш простим видом даного методичного прийому. Наприклад, при вивченні теми "Travel" викладач проводить рольову гру "Away Day". Всі пари отримують такі картки із завданням :
The Managing Director of your company has recently read that fun at work is linked to higher productivity, so he’s decided to send all the staff in the London office on an away day – a day out to encourage team spirit – and increase productivity.
You and your partner have been asked to choose a venue for the day. You have talked to some members of staff from different departments about what they would like to do. Look at their comments below and the newspaper cuttings and decide which venue would suit most people in the company. You have a budget of €150 per person.
Користуючись побажаннями співробітників, газетними вирізками, рекламними оголошеннями, особистими пріоритетами, студенти обирають найбільш прийнятне місце для корпоративного відпочинку. Ця рольова гра може бути ефективним засобом тренування – закріплення ступенів порівняння, розмовних одиниць, що виражають згоду/незгоду тощо. Разом з тим,  при наявності проблемних установок  в цій грі є присутнім вихід в мовлення.
Рольові ігри в підгрупах можна проводити по-різному. Наприклад, всі підгрупи грають одночасно, а викладач контролює їхню роботу, переходячи від підгрупи до підгрупи. Однак, можна обрати інший варіант, коли підгрупи грають по черзі: одна група грає, а решта спостерігає та оцінює її роботу, для того щоб взяти активну участь у наступному обговоренні виступів.
Така робота в підгрупах може бути першою сходинкою до гри на більш високому рівні, до ділової гри,  під час якої всі учасники проводять дискусії, розігрують збори, переговори, конференції тощо. Але слід зазначити, що цей вид гри краще застосовувати в групах, де рівень підготовки студентів є достатньо високим. Гарним прикладом ділової гри на занятті з іноземної мови є безперервна ділова гра (continuous simulation), методика проведення якої (розроблена О.Б. Тарнопольським) передбачає використання такої гри як головного виду навчальної діяльності в навчальному процесі таким чином, що інші види здебільше підводять та готують до нього студентів.
Використовуючи ігрові технології на заняттях, приходимо до висновку, що рольові та ділові ігри мають ряд переваг: 1) досягається найбільш високий рівень спілкування, тому що гра передбачає реалізацію конкретної діяльності (бесіда з колегами чи партнерами, замовлення товарів чи послуг, зустріч з потенційним роботодавцем або співробітником); 2) рольові та ділові ігри являють собою колективну діяльність, яка передбачає активну участь всієї групи та кожного її члена; 3) виконання різноманітних завдань призводить до конкретного результату, завдяки чому у студентів з'являється почуття задоволення від спільних дій, бажання ставити та розв’язувати нові проблеми; 4) формуються та відпрацьовуються навички встановлення контактів, вірного сприйняття та оцінки партнера як особистості, вибір стратегії й тактики спілкування; 5) має місце емоційний підйом, що надзвичайно позитивно впливає на якість навчання.
Таким чином, використання ігрових технологій на заняттях з іноземної мови професійного спілкування є достатньо ефективним для формування іншомовної професійно спрямованої комунікативної компетенції студентів, стимулювання їхньої самостійної пізнавальної діяльності, створює умови для подальшого вивчення та вдосконалення іноземної мови після закінчення аудиторного навчання, сприяє виробленню професіоналізму, вчить спілкуванню, вмінню терпимо ставитися один до одного, що є дуже важливим для майбутньої професійної діяльності студентів.


Дарія Ржевська
м.Київ 

Особливості художнього перекладу ономатопоетичної лексики японської мови

Актуальність запропонованого першочергово визначається потребою у пошуку міжмовних еквівалентів для адекватного перекладу ономатопоетичної лексики японської мови. Відсутність будь-яких чітко відпрацьованих принципів художнього перекладу ономатопоетичної лексики на українську мову та  недостатнім рівнем дослідження її груп у сучасному мовознавстві можна вважати причиною зосередження нашої уваги на даній проблемі.
Аналіз ономатопоетичної лексики японської мови дозволяє максимально наблизитися до розуміння її образної системи. Проте, на сьогоднішній день в Україні немає наукових праць, де би досліджувалися питання ономатопоетичної лексики. Саме це черговий раз актуалізує наше  звернення до цього питання. Розробка класифікації способів перекладу одиниць ономатопоетичної лексики у художній літературі дає можливість стверджувати, що одиниця перекладу ономатопоетичних слів – це словосполучення. У  деяких випадках ономатопоетична одиниця перекладається на рівні окремих лексем (одиниця перекладу – слово), але частіше зустрічається таке явище, як перерозподіл значень, коли окремі елементи значення ономатопоетичних одиниць відтворюються в різних лексемах мови перекладу. 
Для оцінки адекватності перекладу необхідно було звернути увагу на ієрархію функцій, які притаманні їм у тексті мови оригіналу та ієрархію значень цих одиниць. Для одних одиниць домінантним може бути лексичне значення, а для інших – образний компонент чи додаткове значення однократності чи многократності здійснення дії.
Японські ономатопоетичні одиниці, як правило, на перекладі можуть передаватися різними способами. Найчастіше використовуються такі, як: спосіб заміни, компенсації, опущення та додавання. Компенсація використовуються для збереження образних та інших компонентів значення, релевантні при відтворені функцій ономатопоетичних одиниць, у випадку, коли ці компоненти не можуть бути виражені іншими способами. Ономатопоетичні одиниці при перекладі частіше за все можуть опускатися. Це відбувається, коли всі основні компоненти значення виражені в інших одиницях тексту мови перекладу, коли передача всіх компонентів значення ономатопоетичної одиниці може призвести до невиправдано довгого перекладу, або коли вживання відповідного еквівалента може призвести до порушення стилістичної цілісності тексту. Додавання необхідне тільки в тому випадку, коли всі відтінки значення ономатопоетичної одиниці не можуть бути виражені на перекладі однією лексемою. Для оцінки адекватності перекладу необхідно  звернути увагу на ієрархію функцій, що притаманні їм в тексті мови оригіналу та ієрархію значень цих одиниць. Для одних одиниць домінантним може бути лексичне значення, а для інших – образний компонент чи додаткове значення однократності чи многократності здійснення дії. У дослідженні показано, що ономатопоетичні одиниці у більшості випадків при перекладі не можна просто відкинути, оскільки це може призвести до спотворення змісту та стилю оригінального тексту.
Таким чином, складність виникає у виявленні однозначної залежності між типами ономатопоетичних одиниць і прийомами перекладу. Проте можна говорити про наявність певних тенденцій у перекладі. Одиниці, які використовуються при творенні детермінованих сполучень, перекладаються на українську мову окремими лексемами з конкретним значенням. Образність при перекладі передаються за допомогою фразеологізмів та стійких словосполучень. Додаткові компоненти частіше виражаються не лексичними, а граматичними способами. Автономні ономатопоетичні одиниці зазвичай мають сталі відповідники, що передають їхнє чітке лексичне значення.


Елена Родичева,
Александра Щелкова
г. Донецк

Применение ритмопедического метода в обучении иностранному языку в неязыковом ВНЗ

Интеграция Украины в международное научное и образовательное пространство требует от высших учебных заведений достичь такого уровня владения иностранным языком студентов неязыковых специальностей, который позволит им продолжать обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. Данные реалии жизни выдвинули важнейшие задачи перед системой высшего образования, направленные на решение проблемы качества подготовки специалистов. Проблема профессиональной подготовки с учетом общемировых тенденций, а так же нравственно-психологических аспектов в образовании становится все более актуальной.
Цель разработок относительно настоящей проблемы заключается в теоретическом обосновании и практическом применении такого активного метода обучения, как ритмопедия преподавателем иностранного языка неязыкового ВНЗ, постоянно стремящегося к совершенствованию своей компетентности. Используя ритмические физические раздражители (свет, цвет, звук, музыку) одновременно со словесными раздражителями, преподаватель иностранного языка может привести обучаемого в такое состояние, при котором путем навязывания мозгу определенного ритма значительно активизируется мыслительная деятельность студента. Например, введение новой лексики в ассоциативных группах под музыку определенного ритма. 
Понятие «коммуникативная компетенция» и его структура представлено в научных исследованиях И.Л.Бим, М.Н.Вятютнева, А.А.Миролюбова, A.Palmer, D.Hymes. Свой вклад в изучение теории и практики творчества сделали Р.Декарт, И.Ньютон, М.Ломоносов. В ходе исследования были изучены фундаментальные положения современной педагогики и психологии по разработке профессионального образования в работах Ю.К.Бабанского, А.А.Вербицкого, Г.И.Щукиной. Вопросы развития музыкального восприятия изучались А.Л.Готсдинером , А.Сохором и др.
Опыт работы в неязыковом вузе (ДонГУУ) показывает ,что интерес к изучаемому языку можно поддержать при помощи песни, метода получившего широкую популярность в современной методике. По мнению многих исследователей, в частности А.Н.Лука «песни, способствуют развитию аффективной памяти. «Интересное» вызывает возбуждение корковых и подкорковых образований головного мозга», тоесть применение  песни в качестве активной формы обучения иностранному языку способствует развитию воображения студентов , их эмоциональной отзывчивости. Все это призвано мобилизировать внимание студентов, активизировать процесс запоминания с целью координации аудитивного восприятия и в дальнейшем ̶ речевого воспроизведения.
Грамотное использование музыкальных материалов и наглядных пособий обеспечивает успешное решение многих коммуникативных задач при обучении иностранному языку в неязыковом ВНЗ. Проведение нестандартного занятия требует от преподавателя творческого подхода, активного проявления знаний , профессионального опыта, психологической компетентности и, будучи результатом творчества преподавателя, может обладать удивительной силой идейно- эмоционального воздействия на внутренний мир студентов, пробудить в них интерес к языку и потребность общения на нем.
Таким образом, обучение, построенное на творческом подходе, основанном  на решении профессиональных задач, с одной стороны, активно развивает творческий потенциал обучаемых, а с другой стороны - является действенной мотивацией к обучению иностранным языкам, которые, помимо развития личности, являются источником систематического пополнения профессиональных знаний, формирования и развития коммуникативных навыков.


Оксана Романова
м.Луцьк

Вивчення комбінаторики елементів фонемного рівня як складової частини проблеми сполучуваності у мові

Проблеми, пов’язані з вивченням сполучуваності елементів мови, привертають вчених уже не одне десятиріччя.
На необхідність комбінаторного підходу при вивченні звукової сторони мови вказували багато вчених задовго до того, як склалась фонологія в її сучасному вигляді. Так, Ф. де Соссюр відзначив, що поряд із фонологією звукових типів потрібна наука, яка б відходила від парних сполучень до взаємного зв’язку.
Перші кроки в галузі фонології зробив Е. Сепір. Він першим висунув припущення про те, що фонеми групуються у класи відповідно до їх комбінаторних можливостей.
Серед перших робіт у галузі синхронічної фонотактики слід назвати праці О.Єсперсена, Б. Трнки, В. Матезіуса, М.С. Трубецького.
Праця М.С. Трубецького “Основи фонології” має основоположне значення для розвитку фонотактики в цілому. М.С. Трубецькой підкреслював, що правила сполучуваності фонем характеризують мову не в меншій мірі, ніж її фонемний склад.
Тепер загальновідомо, що розділ фонології, який вивчає закономірності сполучуваності фонем і побудови ланцюжків фонем, називається фонотактикою.
Мета фонотактичних досліджень – побудова фонотактичних моделей, які задаються у вигляді списків послідовностей фонем, формул утворення складів, морфем чи слів, а також у вигляді правил сполучуваності фонем. Фонотактичне дослідження повинне відповісти на запитання про те, які фонемні сполучення можна вважати характерними для даної мови, а які слід визнати нехарактерними в рамках її фонологічної системи.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики в галузі фонотактики накопичено великий матеріал. Основними методами дослідження фонотактики є дистрибутивний та позиційний методи й метод врахування диференційних ознак. Щодо одиниць мови, які аналізуються, одні автори досліджують розподіл фонем у фразі (Harris Z.S., Yasui M.), інші – у слові (Trnka B., Haugen E., Торсуев Г. П., Петровская Н.М.), ще інші – у складових частинах слова – кореневих і афіксальних морфемах і складах (Абдалян И.П., Архангельская Н.С., Горелик Ю.О., Гавриш Н.П., Pierce J.E.). В одних працях аналізуються лише консонантні фонемні комплекси (Бурлак В.И., Инсенгельдина А., Ребане Э.Н., Соломатина Н.В., Юдина Л.С., Cygan J., Jones L., Sigurd B., Twaddell W.F., Wang W., Crawford J.), в інших – розподіл фонем в цілому (Sapir E.), в одних працях увага зосереджена лише на початкових сполученнях (Ребане Э. М., Yasui M.), в інших аналізуються як початкові, так і кінцеві комплекси (Беляевская Е.Г.).
У нашому дослідженні, користуючись методами дистрибутивного та позиційного аналізів та елементами статистичного аналізу, ми встановлювали закономірності сполучуваності фонем у межах складу в текстах різних стилів.
Порівняльний аналіз фонемної структури складу щодо сполучуваності двох класів фонем (голосних і приголосних) у чотирьох масивах текстів (художня та наукова проза, поезія та суспільно-політичні тексти) дав можливість зробити такий висновок: на рівні сполучуваності голосних і приголосних фонем у межах складу діє “закон переваги”, суть якого полягає в тому, що і в межах складів однієї довжини, і в загальній сукупності складів невелика кількість канонічних форм має високу частоту й описує велику кількість досліджуваного матеріалу (75%), тим самим несе максимум функціонального навантаження, в той час, як значна кількість структур є низькочастотними, вони описують невелику кількість досліджуваного матеріалу (приблизно 10%). Так, у двофонемних складах до високочастотних у всіх масивах текстів належить канонічна форма CV, у трифонемних складах – CVC, у чотирифонемних – CVCC, у п’ятифонемних – СCVCC. У шестифонемних складах у поезії й науковій прозі найчастотнішою виявилася структура CCVCCC, в суспільно -політичних текстах – CCCVCC, а в текстах художньої прози структурні моделі CCCVCC та CCVCCC зустрілись у рівній кількості.
У загальному масиві в усіх досліджуваних текстах до ядра належать канонічні форми CVC, CV, VC, а в поезії й суспільно-політичних текстах ще й модель V.

Примітка 
Кількість фонем та кількість і розташування голосних і приголосних відносно один одного є основними ознаками, які характерні для фонемної структури мовних одиниць. Вокально-консонантні моделі одиниць мови прийнято (слідом за Ч.Хокеттом) називати канонічними формами.

Перелік умовних позначень

C – приголосна
V- голосна


Тетяна Савчук
м. Київ

Ігрова форма навчання у немовних ВУЗах
 
Бурхливий розвиток міжнародних відносин нашої держави призвів до того, що іноземна мова стала необхідною у різних галузях діяльності людини. Україна підтримує ділові відносини з різними зарубіжними країнами. У країні збільшується кількість підприємств і установ, які співпрацюють з іноземними партнерами. А це, в свою чергу, потребує від вітчизняних спеціалістів знання іноземних мов, оволодіння живим мовленням. Сучасний фахівець, спілкуючись іноземною мовою, розширює свої знання і досвід.
Отже, необхідність знання іноземних мов випускниками технічних ВНЗ є очевидною, але дискусії відносно методів викладання іноземних мов не послаблюються, існує цілий ряд задач, що стосуються організації процесу навчання і умов викладання.
Методика викладання іноземних мов у ВУЗі завжди реагувала на зміни у суспільстві. Кожен із прийомів і методів викладання у свій час вважався найкращим, новаторським. Серед усіх цих методів, на мою думку, слід надавати перевагу інтерактивним методикам та технологіям викладання, які створюють передумови для розвитку мовленнєвої компетенції студентів. Завдяки інтерактивності розвиваються творчі здібності і професійні вміння, формуються навички наших майбутніх фахівців.
Ігрові форми навчання належать до таких засобів інтерактивного навчання.
Використання ігрових ситуацій на заняттях не тільки дає можливість перевірити і закріпити засвоєний матеріал, а і підвищити інтерес студентів до вивчення іноземних мов. Гра допомагає досягти поставленої мети, створити атмосферу зацікавленості, позитивного ставлення до предмету, урізноманітнити навчальний процес. За допомогою гри можна відтворити реальні мовні ситуації, діалоги, програти сценки, які імітують повсякденне життя.
Запорукою успішного оволодіння іноземною мовою є ефективно організована навчальна діяльність на заняттях, створення пошукових ситуацій, які розвивають інтуїцію, аналітичне мислення, наукову здогадку. У грі розвивається принцип колективної взаємодії (дискусії і обговорення, рольові ігри, дебати, телемости). Завдяки ігровому методу навчання студенти не тільки навчаються, але і являються активними учасниками процесу навчання; вони мислять, вирішують проблеми, розширють знання, долають труднощі.
Ігрова форма навчання є дійовим засобом раціонального навчання студентів.

Наталія Саєнко
м. Київ

Формування міжкультурної комунікативної компетенції  студентів з використанням Мовного Портфелю Інженера

Викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі підпорядковано загальній меті формування широкої професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції  сучасного фахівця. В процесі розвитку плюрилінгвальної та плюрикультурної компетенцій як складників означеної широкої компетенції відбувається становлення лінгвістичної та комунікативної свідомості студента та його метакогнітивних стратегій. Монолінгвальна компетенція в рідній мові формується прискорено і в завершеному вигляді. На відміну від цього, плюрилінгвальна компетенція  має змінний тимчасовий характер і наповнення. Вона знаходиться в постійній динаміці, що відповідає загальноприйнятій тезі про те, що вивчення мови – це програма безперервної освіти впродовж всього життя. Відтак,  завданням навчального процесу є задати цій динаміці позитивного вектору, корелюючи її з інтелектуальним розвитком студента, зростанням його професійного рівня.
Завдання вивчення мов, а точніше вдосконалення своєї плюрилінгвальної компетенції, протягом всього життя людина здійснює у різних формах і в різних навчальних закладах – дошкільне навчання, школа, вищий навчальний заклад денної або заочної форми, післядипломне навчання, підвищення кваліфікації, стажування, дистанційна освіта, самоосвіта тощо. В закладах освіти контроль наявності й темпів зростання комунікативної компетенції є частиною навчального процесу і здійснюється викладачами і адміністрацією установи. Проте всі етапи своєї мовної освіти протягом життя може контролювати або, принаймні, фіксувати тільки сам індивід.
Формат опису поступового розширення комунікативної компетенції та зростання різноманітних форм міжкультурного досвіду розроблений у вигляді Європейського Мовного Портфелю. Цей документ, завдяки розробленим шкалам вимірювання рівнів володіння кожною мовою, реєстру мовних компетенцій, не лише стає гнучким і достовірним інструментом контролю і, в першу чергу, самоконтролю, а й дозволяє постійно коригувати цілі навчання відповідно до потреб особистості в її соціальному оточенні, зокрема, професійних потреб. В методиці викладання іноземних мов Мовний Портфель, відповідно до його двох функцій – педагогічної та звітної, розглядається як: 
а) один із засобів реалізації освітньої автономії студента в умовах безперервності та наступності навчання;
б) інструмент зростання здатності до мобільності.
В основі диференціювання таких видів самостійної роботи як автономне навчання, напівавтономне навчання, індивідуалізоване навчання, самоосвітнє навчання  лежить  ступінь відповідальності за організацію, здійснення, контроль та результати навчальної діяльності. При традиційній аудиторній формі навчання єдиним відповідальним за організацію та проведення навчання  виступає викладач. Розширення форми позааудиторного самонавчання передбачає розподіл відповідальності між викладачем і студентом шляхом поступового залучення студентів до процесу прийняття рішень щодо їхньої іншомовної освіти. Самонавчання передбачає, що студент несе відповідальність за здійснення процесу навчання, а питання організації навчання та визначення навчальних матеріалів вирішуються студентом за допомогою та під керівництвом викладача. У цьому полягає відмінність самонавчання від самоосвіти або автономного навчання, де всі питання щодо організації та реалізації навчання  вирішуються студентом без допомоги викладача.
Особливості аудиторної і самостійної роботи студентів технічних спеціальностей пов’язані з тим, що вони вивчають не загальну іноземну мову, не загально-технічну іноземну мову, не підмову спеціальності, а свою спеціальність за допомогою іноземної мови. Відповідно, при розробці Мовного Портфеля Інженера слід враховувати паралельно зростання іншомовної і фахової підготовки. Особливого значення ця узгодженість набуває на старшому етапі бакалаврату і в магістратурі, коли понятійна база спеціальності є практично сформованою. 
Інша функція Мовного Портфеля Інженера як пакета документів для систематизації власних досягнень і досвіду у вивченні іноземної мови пов’язана з вимірюванням здатності до мобільності. В країнах Болонського простору значення терміну мобільність набуло чіткого політичного, юридичного, педагогічного і методичного  змісту (Гальськова Н.Д. 2000:19), який включає:
● право вільного пересування і проживання, в тому числі із законним працевлаштуванням відповідно до дипломованої освіти, на територіях країн Європейської Співдружності;
● право академічної свободи, тобто отримання професійної освіти в будь-якій країні або у сукупності в декількох країнах Болонського простору;
● здатність до адаптації до сучасних умов проживання в мультикультурному суспільстві;
● здатність встановлювати контакти з носіями виучуваної іноземної мови;
● здатність долати можливі  труднощі під час контакту з іншою культурою та її носіями; вміння проявляти толерантність до іншої культури, розуміти способи життя і форми мислення інших людей, їх культурний спадок без упередження і дискримінації.
Реалізація всіх складових мобільності потребує володіння іноземними мовами, і ступінь успішності функціонування в академічному і професійному середовищі великою мірою залежить від рівня  мовних компетенцій студентів. Зростання такого рівня дозволяє постійно контролювати Мовний Портфель Інженера,  звітна функція якого полягає у наданні вичерпної інформації про досягнуті іншомовні комунікативні вміння, досвід міжкультурного спілкування, засвідчений зразками робіт власника, сертифікатами, отриманими по закінченні певного ступеня навчання, і свідоцтвами.


Ірина Сандовенко
м. Київ

Використання стільникових та Інтернет-технологій у викладанні професійно-орієнтованої іноземної мови студентам спеціальності «Туризм»

В сучасній економіці, яка заснована на знаннях, спеціаліст має володіти таким рівнем та якістю іншомовної професійної комунікативної компетентності, яка дозволила б йому бути мобільним, конкурентноздатним. Іноземна мова є засобом підвищення професійної компетентності та особистісно-професійного розвитку студентів, і є необхідною умовою успішної професійної діяльності спеціаліста.
В даній роботі акцентовано увагу на значенні інформаційно-комунікативних технологій в оволодінні студентами іншомовної професійної комунікативної компетентності.
Під іншомовною професійною комунікативною компетентністю розуміється поєднання і взаємодія лінгвістичної, лінгвокраїнознавчої, соціокультурної, дискурсивної і професійної компетенції, що дозволяє створити умови для всебічного розвитку особистості студента засобами іноземної мови. Професійна компетентність передбачає здатність організувати іншомовну мовленнєву діяльність студента адекватно ситуаціям професійно-орієнтованого навчання.
Сучасний етап формування інформаційного суспільства активізує процеси переосмислення традиційної освітньої парадигми. Все більшого визнання, як структура для ефективного представлення і передачі знань, отримує гіпертекстова інформаційна модель, яка заснована на гіпотезі про те, що обробка та генерація ідей мозком людини відбувається асоціативно. Формування віртуального навчального середовища, яке характеризується переходом від лінійних навчальних систем до нелінійних, заснованих на гіпертекстовому мисленні, змінює роль викладача в процесі навчання, відповідно до якої цільові акценти зміщаються з передачі минулого досвіду на моделювання нових соціальних просторів та проектування варіантів поведінки в них.
Застосування стільникових та Інтернет-технологій могло б допомогти у вирішенні дуже важливого завдання, а саме: як побудувати зв'язок між формальним (тобто вивченням мови в аудиторії) та неформальним (або повсякденним, пов’язаним з реальністю)  середовищем учіння та навчання.
Перехід від Web 1.0 до більш орієнтованої на користувача Web 2.0 забезпечив нові шляхи створення і розповсюдження інформації та знань через так зване «соціальне програмне забезпечення», таке як Wikis, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Google Earth, Google Maps тощо. Отримати доступ до цих інтернет-ресурсів можливо з комп’ютера і мобільного телефону, таким чином відкриваються фантастичні можливості у вивченні іноземної мови.
Наприклад, студенти спеціальності «Туризм», що вивчають англійську мову як мову професійного спілкування, могли б за допомогою мобільного телефону чи ПК відмічати ярликами у Google Earth або Google Maps певні географічні райони чи окремі архітектурні пам’ятки, прикріплюючи до ярлика тексти з описом об’єкта англійською мовою, світлини чи  записані самим студентом відеоролики тощо. Це могло б стати чудовим прикладом кооперованого навчання, коли група студентів за допомогою таких географічних ярликів розробляє і виносить на розгляд одногрупників екскурсійний маршрут чи новий туристичний напрямок. Для виконання певних учбових завдань студенти можуть також використовувати ярлики, створені викладачем або іншими студентами. Таким чином, вибудовується зв'язок між знаннями, здобутими під час аудиторних занять, у «штучному» середовищі, та реальним фізичним світом, що знаходиться за межами.
Оскільки сучасне інформаційне суспільство ставить високі вимоги щодо фахової підготовки студентів, впровадження інноваційних інформаційних технологій у викладанні професійно-орієнтованої іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах є доцільним і необхідним.


Світлана Сєврук
м. Київ

Дослідження причин виникнення та характерних рис молодіжного сучасного сленгу іспанської мови

Сленг – доволі поширене явище, він є засобом спілкування у найрізноманітніших прошарках населення і сягає своїм корінням у сиву давнину. Адже і століття тому різні соціальні групи мали свій стиль мовлення, притаманний саме цій групі. Мова дуже чутлива до змін у політиці, ідеології, науці, духовній культурі, тому й сленг, як один із її складників, надзвичайно швидко зазнає змін. Так, сленг молоді 50-60-х рр. фактично не зрозумілий сучасному молодому поколінню. Під розмовною мовою молоді ми розуміємо сукупність лінгвістичних явищ (більшість з них стосуються лексики), які характеризують мовлення молодіжних прошарків, в середині яких проявляється вікова та групова єдність. Був час, коли такі варіанти іспанської мови в середині країни називали “cheli” (молодіжний жаргон маргіналів середмістя та приїжджих. Такі мовні варіанти виникають саме в тих районах, де зазвичай групується ця молодь). Також “cheli” відомий під назвою “lenguaje pasota”.
Починаючи з буремних шістдесятих років, ми звично асоціюємо молодь з поняттями «панк», «рок», «темні справи», «неробство», що, по великому рахунку, прирівнюється до маргінальності.
На сьогоднішній день використання мови “rollo” чи  “pasota” не обмежене виключно рокерською чи приміською спільнотою, а увійшло до мовного вжитку доброї половини молоді, і, хоча більша частина лексики та виразів, що їх використовують і походить від “pasota”, є і велика частина запозичень тюремного, наркоманського, злочинного, піжонського та просто студентського жаргонів. Якщо звернутися до конкретних лінгвістичних особливостей молодіжного мовлення, то зможемо виявити наступні:
Суфікси: ATA. Наприклад: bocata, drogata, pegata, cubata. Цей суфікс належав і належить іспанському злочинному жаргону. OTA y ETA. Наприклад: pasmarota (policнa), pasota, fumeta, trompeta (trompa, borrachera). Суфікси OTA та ETA пов’язаний з сучасним жаргоном злочинців та наркоторгівців.
Іншим феноменом надзвичайно характерним для молодіжного мовлення є усічення слів. Це сегментація таких слів, як anarco (anarquista), manifa (manifestaciуn), masoca (masoquista). 
Крім суфіксів і усічень в молодіжному мовленні присутні дуже вживані слова та фразеологізми типу comerse el coco (pensar), chapar (estudiar), manteca (dinero).
Всі маргінальні мовленнєві варіанти пов’язані соціальним відбитком, що спричиняє їх вживання на противагу мовному стандарту. Намагаючись виділитися і не наслідувати мовний стандарт, молода людина вибирає інші варіанти. Неодмінною складовою молодіжного сленгу є наявність слів іноземного походження. На даний час, як і протягом останніх десятиліть, в іншомовних запозиченнях домінують запозичення з англійської мови, зумовлені беззаперечним впливом світу технологій, культури та політики на чолі із США.
Молоді люди з вищого суспільства, при грошах в Іспанії звуться pijos. Це діти забезпечених сімей, що мають привілегійований соціальний статус і доступ до університетської освіти, можливість займатися дорогими видами спорту, володіють автомобілями, купують фірмовий одяг, найкращі журнали та книжки. Серед стилістичних особливостей варто відзначити уникнення вульгаризмів та вживання евфемізмів. В синтаксичному плані можемо відзначити тенденцію до вставних виразів es que або o sea. Існують також у великій кількості звертання до співрозмовника їsabes?, їme entiendes? Саме pijos створили такі прикметники, як guay, chachi, super, mogollуn, mazo тощо. Це вони додають префікс super до багатьох слів. Наприклад, superguay, superchachi тощо. Також вживають ласкаві звертання gordi, niсa, cari, peke, chiki, churri. Вживають наступні англіцизми: hello, kisses, heavy, fashion.


Марина Смілевська
м. Львів

Тестовий контроль в процесі вивчення іноземної мови

Важливою складовою процесу державотворення в Україні на сучасному етапі розвитку є суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні дуже важливо не просто дати знання, а й підготувати спеціаліста, кваліфікація якого відповідала б світовим стандартам. Освітяни ведуть пошук механізмів реалізації цих завдань, використовують вже відомі технології навчання, а також розробляють нові. Невід`ємною частиною цього процесу є керування динамічною системою навчання.
На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних мов тестовий контроль вважається однією з найбільш ефективних форм керування навчальним процесом – як такий, що забезпечує дотримання об`єктивності, надійності, систематичності одержаних даних про якість навчання, а також як такий, що забезпечує зворотний зв`язок між викладачем та студентом і дає можливість успішно керувати процесом навчання та вносити в нього необхідні корективи.
Різноманітність функцій контролю зумовлює існування різних його видів:
- початковий контроль, що має на меті виявити справжній рівень знань, вмінь та навичок студента;
- поточний контроль, що реалізує всі функції зворотного зв`язку, а саме: методичну оцінку та корегування навчальної діяльності викладача та оцінку і корегування навчально-мовної діяльності студентів;
- підсумковий контроль-визначення та оцінювання рівня навчальних досягнень студентів за певний час.
Саме поєднання цих трьох зазначених видів контролю (початкового, поточного, підсумкового) може претендувати на назву формативного контролю, який має прогностичні та дескриптивні функції, вказує чому? що? коли? і як? слід робити викладачеві, щоб правильно організувати процес навчання.
Одним з найефективніших засобів контролю в навчанні іноземних мов вважається тестовий контроль. Під поняттям «тестовий контроль» розуміється перевірка рівня сформованості іншомовних навичок і вмінь за допомогою підготовленого, відповідно до певних вимог, комплексу тестових завдань, які є однаковими для всіх, процедура виконання яких стандартизована, система оцінювання об`єктивна і які пройшли попереднє випробування з метою визначення показників якості. На цьому етапі підбиваються підсумки, робляться висновки про зміни, що відбулися в навчальному процесі, про ефективність засвоєння знань студентами та приймаються рішення про регулювання тих його складових частин, де є відхилення від визначених стандартів.
Тобто, в управлінні формування якостей навчання контрольно-корегуюча частина – одна з ключових, оскільки поєднує зусилля студента і викладача для одержання запланованого результату. І ця частина повинна бути досконалою, об’єктивною, досягати рівня світових стандартів. Цим вимогам і відповідає стандартизований тестовий контроль, що його використовують у всьому світі.



Оксана Соловова
м. Київ

Місце презентацій у формуванні медіакомпетентності студентів
у процесі навчання англійської мови у немовних вузах

Формування і функціонування сучасної людини відбувається у мегаінформаційному медійному просторі, що диктує необхідність створення нових стандартів у існуючий системі освіти. Ієрархічний принцип відносин: «вчитель – джерело знань, учень – пасивний «реципієнт» – сьогодні вже не є актуальним. Сучасне суспільство вимагає від людини активної діяльності у медіапросторі, починаючи з пошуку інформації і вміння грамотно працювати з нею та закінчуючи створенням власного медіапродукту і його використанням у професійній сфері та повсякденному житті. «Школа знань» має перерости в «школу вмінь». Частиною нової концепції освіти повинна стати медіаосвіта, тобто навчання націлене на розвиток медіакомпетентності (МК) – «критичного та вдумливого ставлення до медіа з метою виховання відповідальних громадян, спроможних висловлювати власне судження, виходячи з отриманої інформації». Це дозволяє їм «користуватися необхідною інформацією, аналізувати її, ідентифікувати економічні, політичні, соціальні та культурні інтереси, а також  реалізовувати їхнє право на свободу самовираження й інформацію, що не тільки сприяє особистому розвитку, але і збільшує соціальну активність та інтерактивність. 
Іноземна мова, безумовно, відноситься до дисциплін, у навчальні програми яких гармонійно інтегруються задачі розвитку МК. Для формування вмінь та навичок, на яких базується МК, застосовують інтерактивні методи навчання. Групова дискусія («case study»), круглі столи, рольова гра, ділова гра та ін. активізують процес мислення і практичну діяльність студентів, стимулюють інтерес до пізнання, формують уміння та навички самоосвіти. Все більше зростає частка інноваційних технологій в навчальному просторі. З появою мультимедійних класів з багатофункціональними інтерактивними дошками презентації в Power Point зайняли свою нішу в навчанні іноземних мов. Однак аналіз студентських презентацій показав, що процес створення такого медіапродукту є здебільшого «інтуїтивним» і «хаотичним». Підготовка презентації включає декілька етапів:
1. Грамотний та критичний відбір і використання медіа матеріалів.
2. Розробка власного медіапродукту.
3. Врахуванням наступних принципів при оформленні презентації:
	об’єм – ефективним є візуальний ряд не більш ніж 8-20 слайдів; 
	інформативність – слайди повинні супроводжуватися поясненнями в необхідному і достатньому для розуміння об’ємі;
	доступність – зміст, лінгвістичні засоби, структура, форма презентації інформації повинні бути зрозумілі аудиторії;
	структурованість інформації – розміщення інформації на окремому слайді і в презентації в цілому повинно відповідати цілям та задачам і сприяти кращому сприйняттю інформації;
	різноманітність форм (текстова інформація, схеми, малюнки, фотографії, фрагменти фільмів) і правильне їх співвідношення;
	цікавість – використання в презентації супутньої інформації (цитат або жартів), що активізує засвоєння матеріалу;
	естетичність – правильний добір кольорів і дотримання стилю, тобто фону, шрифту, зображень, ефектів анімації, звукового супроводу;
	темп – вибір оптимальної для сприйняття швидкості зміни слайдів і анімаційних ефектів.

Кожний етап створення презентацій потребує певного рівня МК як студента, так і викладача. Принципово важливим сьогодні є підвищення медіа культури саме викладачів. Невміння орієнтуватися у сучасному медійному середовищі значно обмежує їхні професійні можливості і знижує ефективність навчального процесу.
Валентина Стрілець
м. Полтава 

Критерії оцінювання діалогу-дискусії у навчанні іноземної мови за проектною методикою

У навчанні іноземної мови за проектною методикою  проводиться поточний і підсумковий контроль, об’єктами якого є вміння, що розвиваються під час виконання проекту того чи іншого типу. Реалізація професійно-орієнтованого проекту в парному / груповому режимі передбачає залучення студентів до участі в діалозі / полілозі-дискусії, для оцінювання якого слід виділити критерії.
Визначаючи критерії оцінювання вмінь дискутувати, ми спиралися на сучасні дослідження специфіки контролю діалогічного мовлення взагалі і дискусії зокрема, проведені Д. М. Алексеєнко, А. Й. Гордєєвою, А. В. Конишевою, Є. О. Насоновою.
Універсальним для оцінювання діалогічних умінь є критерій відповідності мовленнєвій ситуації, окресленій такими параметрами, як місце і час, соціальні та професійні ролі, проблема обговорення, комунікативні наміри. У контексті навчання за проектною методикою студентам пропонуються навчальні проблемно-комунікативні ситуації високого рівня складності, для яких характерні лаконічне формулювання проблемного завдання, мінімальний ступінь керування з боку викладача, ускладнений варіант вирішення.
Не можна залишити поза увагою критерій відносної правильності мовлення, що передбачає уміння точно та доречно оперувати мовними засобами, діапазон яких відповідає цільовому рівню (В2), уміння адекватно використовувати  професійну термінологію і стереотипні мовленнєві формули для вираження того чи іншого комунікативного наміру.
Д. М. Алексеєнко, розглядаючи порушену проблему в контексті навчання усного іншомовного спілкування на основі проектного підходу, наводить критерій ефективності аргументації. Оскільки ведення дискусії передбачає наявність у студентів уміння будувати систему аргументованих доводів, цей критерій є досить слушними і тому має займати чільне місце в номенклатурі критеріїв для оцінювання цього типу діалогу. Оцінюванню підлягає вміння аргументувати / контраргументувати точку зору з проблеми, дотримуючись чіткої структури: певне твердження (теза) – його аргументація (докази) – умовивід або власне ставлення до вихідної тези.
Виступаючи з позицій навчання професійно-орієнтованого діалогічного спілкування студентів в умовах навчальної автономії засобами Інтернет-чату, Є. О. Насонова пропонує для оцінювання діалогічного мовлення враховувати ініціативність, а також спонтанність, ситуативність і творчий характер. Зазначимо, що критерій “ініціативність” співвідноситься з критерієм “комунікабельність”, запропонованим А. В. Конишевою, а спонтанність – з реактивністю. Під ініціативністю розуміється здатність студента брати активну участь у дискусії, тактовно перехоплювати лідерство в розмові, використовуючи фрази ініціюючого характеру. Як стверджує А. Й. Гордєєва, чим більше ініціативних реплік використовують комуніканти, тим успішніше здійснюється процес обговорення. Спонтанність, ситуативність і творчий характер розглядаються як один критерій, який спрямований на вимірювання вміння гнучко реагувати на зміни умов ситуації спілкування. 
Групова взаємодія студентів, що базується на принципі співробітництва, обумовлює включення критерію “орієнтація на співрозмовника”, який співвідноситься з умінням враховувати інтереси партнера, розуміти його мовлення, інтерпретувати його комунікативні наміри.
Таким чином, нами були визначені критерії для оцінювання вміння продукувати діалог / полілог-дискусію: відповідність мовленнєвій ситуації; відносна правильність мовлення; аргументованість; ініціативність; спонтанність, ситуативність, творчий характер; орієнтація на співрозмовника. Вважаємо, що використання цих критеріїв допоможе об’єктивно оцінити рівень розвитку діалогічних умінь студентів у навчанні іноземної мови за проектною методикою.




Татьяна Тарнавская 
г. Киев 

Формирование коммуникативных навыков в процессе обучения английскому языку профессиональной направленности 

В настоящее время приоритетным направлением модернизации системы образования стал компетентностный подход к обучению специалистов. Данной проблеме посвящены труды многих педагогов и психологов; ведутся активные исследования таких понятий, как «компетенция» и «компетентность».
Главной идеей компетентностного подхода является формирование профессиональной компетентности специалиста, о которой можно судить по умениям и навыкам, которые специалист применяет для решения сложных профессиональных и жизненных ситуаций. Одной из составных профессиональной компетентности неязыковых специалистов является их языковая компетентность.
Доклад посвящен вопросу формирования у будущих специалистов неязыковых вузов способности вести коммуникацию на английском языке таким образом, чтобы не допустить недопонимания. Отсутствие целенаправленного процесса формирования такого рода надежности может в будущем оказаться препятствием к достижению специалистом целей его профессиональной деятельности.
Рассматриваются несколько аспектов данной проблемы. Например, социокультурная компетенция как знания, навыки и умения интерпретировать и использовать языковые и речевые единицы, тексты и ситуации с учетом лингвострановедческих реалий и социолингвистических родовых, возрастных, профессиональных, национальных и территориальных особенностей собеседников.
Свободное владение иностранным языком не избавляет от недопонимания, если собеседник не знаком с реалиями жизни в стране, о которой идет речь. В английском языке отсутствует адекватная лексика для передачи многих украинских понятий, поскольку каждый язык в первую очередь исторически нацелен на свою, внутреннюю, культуру и наилучшим образом приспособлен именно к ее специфике.
Языковая компетенция предполагает формирование не только устойчивой сетки реалий иностранного языка, но и умения использовать единицы и структуры языка в соответствии с ситуацией, создавая эффективные условия коммуникации. Это обеспечивается не просто изучением новой лексики, но и ее окраски, особенностей функционирования в речи, возможных проявлений в различных ситуациях.
Учитывая то, что носители языка часто используют в речи идиомы и кластеры, знание наиболее распространенных из них и систематическая работа с ними также способствуют лучшему взаимопониманию и развитию способности успешно общаться для достижения поставленных профессиональных целей.
С целью преодоления языкового барьера и формирования навыков точного изложения информации целесообразно систематически предлагать студентам давать определение различным словам и понятиям. Таким образом преодолевается страх перед возможностью оказаться неспособным закончить начатую фразу из-за недостаточно большого словарного запаса.
Поскольку неязыковые специалисты в своей профессиональной деятельности являются лишь пользователями языка, главенствующей целью их обучения должно стать не заучивание правил и не накопление лексического запаса, а умение действовать, то есть вести безошибочную коммуникацию в любых (ожидаемых и неожидаемых) ситуациях. В докладе рассматриваются некоторые аспекты метода американского преподавателя AJ Hoge «Effortless English».










Світлана Ткачук
м. Київ

Деякі аспекти мимовільного і довільного запам’ятовування лексики студентами у вузі неповного профілю

Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати висококваліфікованих, грамотних, з незалежним інтелектуальним потенціалом фахівців. Майбутні фахівці повинні мати високий рівень володіння іноземними мовами, вільно користуватися мовою у всіх сферах, особливо у професійній і діловій сферах.
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методики навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. В зв'язку з цими потребами було досліджене таке питання, як запам’ятовування та довгострокове збереження у пам’яті людини великої кількості мовленнєвих одиниць різних рівнів (мовленнєвого, фонетичного, граматичного).
Мимовільне запам’ятовування в навчальному процесі може давати високі результати за рахунок активного мислення у ході виконання пізнавальних завдань, які вимагають активної мислительно-мовленнєвої діяльності. Таким чином, чим активнішу розумову роботу викликає опрацювання навчального матеріалу та мовленнєві операції з ним, тим міцніше він запам’ятовується навіть без спеціальних мнемонічних зусиль нашої пам’яті.
Але за умов відсутності природного мовного оточення і невеликої кількості годин, відведених на аудиторні заняття з іноземної мови оптимальний результат можливо досягти лише за умов поєднання в навчальному процесі мимовільного та довільного запам’ятовування. Це повинен бути логічний процес.
Запам’ятовування лексики шляхом багаторазового повторення виявляється марним, оскільки цей лексичний матеріал не збережеться в довгостроковій пам’яті. Новий лексичний матеріал повинен обов’язково вводиться контестуально, а завдання, які пропонуються студентам, повинні сприяти осмисленню лексичних одиниць, декількаразовому повторенню, розв’язанню певних задач на основі почерпнутої інформації тощо.
Гармонійно використані різні види тренувальних вправ сприяють активізації мовно-мислительної діяльності студентів, у процесі якої використовуються ресурси  пам’яті. Тому, чим більше мовно-мислительних операцій виконує студент з новим лексичним матеріалом, тим більше гарантій його запам’ятовування.
Для активної мовленнєвої діяльності використовується безліч вправ, що вимагають додаткових зусиль. Студентам пропонується англомовний лексичний матеріал на основі міжмовного зіставлення(англійська-українська), але  без прямого перекладу. Наприклад, група передтекстових вербальних завдань спонукатиме студентів до кількаразового пошукового читання, порівняння запитання і варіантів можливих відповідей, осмислення прочитаного і аналіз одержаної інформації . Весь час студенти повинні міркувати і логічно обґрунтовувати свої думки на основі аналітично-синтетичних операцій і здійснювати самоконтроль над усіма діями. 
Практика підтверджує доцільність гармонійного чергування різних видів тренувальних вправ для активізації мовно-мислительної діяльності студентів, що приносить не тільки бажаний результат, але і неймовірне задоволення для студентів і викладача.


Borys Fedchenko
Donetsk

Criteria of selecting monolingual dictionaries and ways of their effective use as tools of learning English for specific purposes

Bilingual competence as the eventual outcome of mastering a foreign language by EFL graduates makes them potential translators irrespective of what sort of activities they are going to practise. No wonder that development of translating skills is to be regarded as one of significant objectives in higher educational institutions. It goes without saying that major part should be assigned to the EFL students’ work with different types of lingual dictionaries as an indispensable instrument of acquiring foreign language competence. We needn’t prove the necessity of efficient interaction between teachers and learners of English. But this self-evident assertion doesn’t disclaim, but, on the contrary, presupposes the everyday handling of dictionaries as the powerful information support. Surveys of learners’ use of lingual dictionaries generally confirm the lecturers’ suspicion that students still prefer bilingual or semi – lingual dictionaries to monolingual ones. And what is more puzzling is the learners’ persistence in using bilingual dictionaries whenever they come across an unfamiliar word while reading, or, when the need arises to check some spelling details of a word they basically “know” when writing. But many teachers and dictionary experts would agree that few bilingual or semi-lingual dictionaries get close in quality of the information found in monolingual dictionaries issued by many publishing houses abroad.
Acquiring new words is a primary concern for EFL students as they seem to feel that their extensive and authentic vocabulary makes the essential component of becoming a fluent English speaker. As a result, we, English teachers, must make our students rely heavily on monolingual, i. e. English – English dictionaries edited by native speakers. The age of global computerization and the Internet enables every user to download easily hard and electronic copies of authentic dictionaries. But the problem arises here. Dictionaries are intended for facilitating the language learning process. And the learners quite often have recourse to editions which act as low- standard phrase-books. So, learners find themselves at the cross-roads: which is the best dictionary to help them understand and learn the language? The answer to this topical question would seem simple: to go to a specialized bookshop and buy a good English-English dictionary. But what are the criteria of a good monolingual dictionary?
The answer cannot only be determined by which brand of the dictionary is the most affordable or most available, nor can it be based on an instructor’s personal opinion or familiarity with a particular dictionary. When recommending a certain monolingual dictionary to EFL students, their instructor is to allow for actual level of a student’s language competence and the degree of ease with which the dictionary can be used. An instructor must also take into consideration whether his or her student is versed in major functions of a lingual dictionary, interpretation of the information found in dictionaries. Many EFL teachers seem to assume that almost all the students are already equipped with the knowledge of the way an English-English dictionary functions. Perhaps, their strong conviction stems from their personal experience as former students. Likewise, it can arise from the expectation that students arrive in their classes with ready understanding of how L1 (i.e. first or native language) dictionaries function, and they assume that those skills can be extrapolated on an English-English dictionary. These expectations and assumptions are often far from the reality of today. The conclusion seems to be true of dictionary publishers who assume that users of their production will be able to use it properly on the only condition: suffice it to supply a reference book with proper instructions and good preface. Most English-English dictionaries indeed include introductory guides which are designed to facilitate the learners’ use. We have to admit that these guides seem to offer very limited assistance to students below a high-intermediate level of proficiency. As M.G. McKeown indicated in his research work “Creating Effective Definitions for Young Word Learners”, “… dictionary consultation assumes a sufficient lexical, linguistic sophistication on the part of the user. It demands that the user should possess broad semantic categories to relate the unfamiliar words”. Yet, EFL teachers know that such skills are necessary for both native and non-native speakers if they are to learn unfamiliar words through the use of a dictionary. Therefore, it is essential for English instructors to provide explicit and clear instructions if students are expected to benefit from dictionary consultation. Proper guidance and clear-cut instructions as concerns prudent use of monolingual dictionaries are pre-requisites for them to become an important component of learning English. No doubt that dictionary use cannot be effective unless performed with a well-structured and user-friendly book of reference. EFL instructors are aware of the fact how frustrating dictionaries can be, especially as regards the way definitions are presented and worded. It is wording of definitions that can be extremely intimidating for dictionary users. As C. Rhoder and P. Huerster pointed out in their article “Use Dictionaries for Word Learning with Caution” (2002), there exists direct relationship between the successful dictionary use and the way of presenting definitions.
Any learner needs a good many of skills to use an English-English dictionary effectively. Some of these, such as fluency in search of a target language alphabetical order, are not pursued here. The most obvious “obstacle” for a learner is, of course, that on reaching the right place in the headword list, the explanation of semantic meanings are given in the target language i.e. English, exclusively. Nevertheless, the monolingual dictionary can go a good way by making sure that the definitions are all worded in a basic vocabulary that the learner is likely to have mastered.
Shortly, an effective English-English dictionary is to include, at least, most of the following points:
	a list of available definitions of a headword should be presented in order of their usage frequency;
	availability of differentiations that show high levels of differentiation in semantics. This will enable language learners to become familiar with various examples of making use of a certain word without a great deal of confusion and additional search;
	definitions should be followed by “high explanatory support” (citation from O. Gonzalez’s work “Building Vocabulary: Dictionary Consultation and EFL Student”). In other words, definitions are to be accompanied by clear contextual examples;
	dictionaries should present multiple pieces of information in a clear, well-organized and non-intimidating manner for the user (we mean so called “user-friendliness”).

An instructor’s ability to give an optimal and wise recommendation to his or her students as regards their choice may be crucial, considering the multitude and variety of monolingual dictionaries on the current book market. No wonder that the instructor himself/herself must be well informed as concerns numerous editions and brands of dictionaries available to students, their strengths and limitations. It seems that EFL students would benefit more from using a regular English-English dictionary intended for either native speakers or general academic study. But such aspects as layout, structure and size of the word bank should be decisive in choosing an English-English dictionary for EFL students. Often, the definitions provided in monolingual dictionaries are difficult to interpret, in view of their dense, multi- layered character. What is the effect of it? They are sure to become disruptive from the cognitive standpoint. The definitions are oversaturated with numerous words which are likely to be unfamiliar to EFL students. This endless search can result in the student’s constant failures and aversion to the work with monolingual dictionaries published abroad.
As we see, searching the optimal variant of an English-English dictionary which could certainly facilitate EFL students’ learning rather than complicate it, presents a matter of great significance. It can become an essential tool in the process of mastering the language by non-native speakers if the choice is made wisely and with proper caution. Irrespective of a concrete student’s level of English proficiency, his or her skills necessary for effective dictionary consultation are not inherent. Therefore, the role and good advice on the part of instructors may be especially valuable. They will not only be helping their students to acquire English practically, but will also be providing them with a significant sense of independence in the process of comprehending foreign language by themselves. And what about authors and editors of monolingual, i.e. English-English dictionaries? They need to pay attention not just to the quality they offer in their editions, their relevance to practical learners, but also to present it in as far as possible acceptable, “palatable”, as it were, way. The more successfully they will be able to do it, the less the learner will need to master special strategies for making use of monolingual target language dictionaries. Moreover, they are likely to become one of a learner’s biggest and most valuable resources of learning the language and even one of his or her most favorite books.


Мар’ян Фризюк
м. Київ

Формуваня та вживання арго у сучасній французькій мові

Арго – це умовна говірка якої-небудь соціальної групи, в якій є специфічні слова й вислови, незрозумілі для сторонніх. Це явище дуже поширене і різноманітне та є частиною специфічної культурної спадщини Франції. Використання арго є засобом обійти табу, які встановило суспільство. Особливо воно вживається у таких сферах як секс, насильство, злочинність та наркотики. Ця функція характерна як для загальновживаного арго, так і для арго, яке використовують певні соціальні групи.
Існують різні види арго, серед яких слід виділити загальний арго, тобто такий, який втратив свої шифрувальну та ідентифікаційну функції. Він більше не вживається якоюсь групою осіб, а усіма членами мовного середовища з метою використання конотативно забарвленої лексики. Ця лексика не використовується більше окремою групою осіб ще й тому, що стала зрозумілою для всіх.
Для французького арго характерно не тільки те, що засоби мовного висловлювання постійно змінюються, а також те, що значна кількість арготичної лексики переходить у розмовний стиль та стає широковживаною. Наприклад, слово cambrioler та його деривати походять від слова cambriole (chambre) – кімната.
Засоби формування арго здебільше семантичні: зміна, деструктурування, деформація слова, метафора, метонімія, синекдоха, полісемія, синонімія, деривація, зміна суфікса, повторення того самого складу. Одним із таких засобів є деривація, або вживання широко розповсюджених суфіксів з давно існуючими словами. Це такі суфікси як –ard, -asse, -oque, -ax, -ouille, наприклад: connard та connasse, які походять від слова con.
Арго формується також за допомогою апокопи, тобто скорочення одного чи кількох кінцевих складів слова. Наприклад: pиt (замість pйtard), а також аферези, тобто скорочення одного або багатьох складів на початку слова, наприклад, blиme замість problиme; zik замість musique.
Іншим засобом формування арго є редуплікація після попереднього скорочення складу, наприклад, zonzon замість prison. Формування абревіатур є також одним із засобів створення арго: TDC – tombй du camion (вкрадений).
Існує кілька видів арго. Найпоширенішим різновидом арго є verlan, тобто заміна порядку складів слова, наприклад: cafй-fйca, arabe- rabza. Хоча verlan часто є ознакою недостатньої освіти людини та є маргінальним вживанням, він залишається лінгвістично дуже багатим та цікавим. Перехід від звичайної літературної мови до verlan проходить завдяки чотирьом процедурам: а) зміна останньої голосної, б) розрив слова, в) інверсія, г) скорочення або випадіння останнього складу. Наприклад: la chebou – la bouche; c’est comme as – c’est comme зa; зa cheamar – зa marche; reuch – cher; zarb – bizarre.
Іншим різновидом арго є javanais, тобто арго, коли між складами вставляють av та va, наприклад, Marcel – Mavarзavel. Є і також такий вид арго як louchйbem ( або largonji). Це арго паризьких та ліонських м’ясників другої половини XIX століття. Процес лексичного створення цього арго схожий на verlan та javanais. Проходить зміна початкової приголосної на L та ця початкова приголосна перенесена в кінець слова, а потім додається арготичний суфікс, такий як –iиme; -jї, - oque, -muche, наприклад: boucher-loucherbem; femme – lamfй; monsieur – lesieum;cher – lerche ( слово lerche часто використовується у заперечній формі: pas lerche – недорого). Правопис цих слів є фонетично залежним.
Джерелом та засобом поповнення арго є запозичення з іноземних мов, серед яких англійська, циганська, арабська, та італійська. Слід зазначити, що значна кількість англійських слів настільки адаптувалися у французькій мові, що стали вживатися із типово французькими суфіксами –euse, -er, наприклад: shooteuse, se shooter; se doper; se destroyer.
Часто джерелом арго є діалекти: baratin (ринок, походить від провансальського слова barat); goualer від берійського слова coubler, що означає різко кричати; faraud (гарно одягнений, гордовитий чоловік) походить від гасконського слова faraut); arnaquer (шахраювати) походить від пікардійської форми harnacher.
Деякі слова походять із старофранцузької мови, наприклад, guinche – танок ganches у XII столітті, esquinter - варіант старофранцузького слова esquiner - порізати смужками.
Останнім часом з’явився Інтернет-арго, який широко використовується у спонтанних листах, електронній пошті та у дискусійному форумі. Ці слова пишуть з маленької літери під час листування. Наприклад: ama – а mon avis; asv – вge, sexe, ville; atta – attend; bcp – beaucoup; bs – bisous.
Окремо варто звернути увагу на особливе арго сучасної молоді. Воно має ті ж самі функції, що і класичне арго, хоча слід зазначити, що останнє все ж переважає. Поява мови SMS і широке розповсюдження культури хіп-хоп дозволило, з одного боку, вийти цій мові за межі передмість, що сприяло переходу цього арго у широковживаний мовний реєстр, а з другого боку, сталася уніфікація цього різновиду арго на національному рівні, хоча деякі місцеві та регіональні нюанси продовжували існувати.
У цьому різновиді арго присутній також franglais ( франглійська мова), суміш англійської та французької мов, наприклад: Je suis speed ( pressй).
Цікава арготична лексика існує також у сфері шкільного життя.
Деякі французькі лінгвісти вважають, що сучасне французьке арго є фактором винятковості молоді передмість і що молодь, яка користується арго, становить від 10% до 15% у Франції.
Існує кілька думок щодо цінності та значущості арго. З одного боку, арго збагачує експресивні можливості мови, а з іншого боку його існування є показником соціально-економічної та культурної різниці між різними верствами населення, яке живе у Франції. Слід зазначити, що вживання сучасного арго передмість є показником приналежності особи до певної соціальної групи.


Olena Shvets, Nelly Poperechna
Dnipropetrovsk

Presenting and Practising Language Functions and Exponents

In mastering a foreign language it is necessary to become communicatively competent in an acquired language. The aim of the English for Specific Purposes course is to incorporate grammatical, discourse, and sociolinguistic competences. Students need to assimilate the structural and sociocultural rules that will guide them in the choice of appropriate forms and language functions. It is important to understand underlying functional meanings of certain utterances in performing some kind of a communicative act.
Teachers are often faced with a problem when students’ knowledge of the structure of English is rather good but they do not have the same knowledge of the sociolinguistic rules of appropriacy. When teachers find their students struggling to communicate effectively in some social situations it’s time to teach them more functional language, i.e. the language grouped by what it is used for. Having appeared in such a social situation in a foreign language, learners try to translate a function from the mother tongue to the target language which results in inappropriate utterance. 
There are various ways of presenting and practising the use of language functions and exponents. But what they all should have in common is the specification of situational and social factors matched with the most common realisation of the language functions.
The first step which helps the teacher to establish the students’ level of awareness of functional language in general and functions to be taught in particular is the diagnostic assessment. Such assessment is carried out either in writing or in an oral interaction with the teacher. The student is usually given a situation followed by a number of possible choices. According to the students’ choice a teacher may conclude that they tend to translate from their first language or they do not recognise the situation or they are well aware of appropriate speech patterns. 
The sample dialogue is a useful way of presenting the examples of the functions and exponents in use. These dialogues should be natural and short. At the first stage the students are proposed to listen to the conversations and identify the speech patterns. Then they are given the dialogues without the information on the particular situation, they have to guess where the conversations take place, what the relationships between the speakers are and what the speakers want to do/say.
A useful technique of reinforcing the learners’ awareness of the factors influencing the choice of strategies is the evaluation of a situation. A situation may be analysed in pairs or small groups in terms of a place, roles, relationships, attitudes, tasks, appropriate vocabulary, skills, structures and functions. In this activity the students are given a set of situations and for each they have to decide which of the functions and the exponents to use.
Role-plays are particularly effective for practising the use of the functional language. It is important to supply the students with detailed information about the situation and the people who are going to interact. A role-play creates a fairly meaningful and realistic context and facilitates the choice of vocabulary, skills, grammatical patterns, etc.
Students need to talk about their perceptions, expectations, failures and successes. Therefore feedback and discussion are particularly useful for functional language teaching/learning. Pair evaluation and further discussion in larger groups of students help all participants become more aware of language functions and exponents and behave more appropriately.


Ольга Шворак 
м. Луцьк 

Розвиток пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови у немовних ВНЗ

На сучасному етапі реформування мовної освіти однією з найбільш ефективних і тих, що відповідають вимогам суспільства у третьому тисячолітті, зарекомендувала себе технологія особистісно-орієнтованого навчання, у центрі якої – особистість учня, студента з її потребами, інтересами, життєвими орієнтирами.
Враховуючи специфіку дисципліни «Іноземна мова для професійного спілкування», де навчання носить практичний характер і має комунікативну спрямованість, виникає необхідність створення на уроках умов для вибору мовленнєвої  поведінки, самостійного розв’язання завдань, розмірковування щодо способу вирішення проблем і прийняття рішення . Студенти, що залучені до процесу активного навчання на достатньо високому рівні, відчувають не лише задоволення від навчання – значно зростають їх можливості засвоєння матеріалу. Тому викладач повинен сприяти формуванню в студентів розуміння того, що саме через відкритий діалог вони вчаться знаходити рішення, вдосконалювати ідеї, втілювати їх у власний досвід, що є необхідними вміннями для людини сучасного суспільства.
	На створення сприятливого навчального середовища працюють проектна методика, групове навчання, рольові ігри, дискусія, що їх вдало поєднала методична система розвитку критичного мислення. Вивчення іноземних мов безпосередньо пов’язано з формуванням когнітивних здібностей учнів, тому на кожному уроці варто використовувати завдання, які вдосконалюють розумові здібності учнів і поступово формують в них досвід пошукової діяльності. В сучасних підручниках з англійської мови місяться завдання типу matching (співвіднесення однакових елементів), comparing ( порівняння), ranking (ранжування предметів, дій  за певними ознаками), information gap ( усунення інформаційного дисбалансу), tables ( класифікація прочитаної або прослуханої інформації за певними ознаками з використанням таблиць, діаграм, графіків), writing activity ( вільне письмо, написання твору, есе, анотування прослуханого або прочитаного) тощо.

Коли студенти в процесі навчання аналізують, оцінюють, використовуючи розумові навички вищого рівня, значно підвищується результативність навчального процесу, краще засвоюється інформація.
Зважаючи на те, що студенти приходять навчатися у ВНЗ в тому віці, коли вони починають усвідомлювати свої погляди на життя і людські якості, схильні до узагальнень та висновків, замислюються про майбутнє, ці вікові особливості  доцільно враховувати при формуванні мотивації студентів до висловлювань та узагальнень, вираження своїх власних думок. Для цього треба підбирати для обговорення реальні та різноманітні теми, які зацікавлять всіх студентів у групі, але точки зору на проблему будуть різні.


Ольга Шевчук
м. Львів

Впровадження інтерактивних технологій навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах.

Сьогодні, в умовах модернізації усіх ланок освіти, від сучасного вищого навчального закладу вимагається запровадження нових підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих і професійних компетенцій та стимулюють потребу майбутнього фахівця у самоосвіті на основі змісту та організації навчального процесу. На жаль, однією з перепон, яка стоїть на шляху успішного оволодіння іноземною мовою у вищому немовному навчальному закладі, є недостатня, а інколи і низька мотивація студентів до вивчення мови.
Саме тому особливий інтерес представляють інтерактивні технології, метою яких є створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. В основу такого навчального процесу закладено співробітництво і продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв’язання проблем, формування здібностей виділяти головне, ставити цілі, планувати діяльність, критично міркувати, досягати значимих результатів. 
Вважають, що інтерактивними можна вважати технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання. Сутність інтерактивного навчання полягає у взаємонавчанні, груповій формі організації освітнього процесу із реалізацією активних групових методів навчання для вирішення дидактичних завдань. Педагог при цьому виконує функції помічника в роботі, консультанта, організатора, стає одним із джерел інформації. Однак, студент і викладач виступають як рівноправні суб’єкти навчального процесу.
Слід зазначити, що використання інтерактивних форм навчання під час вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ буде ефективним, якщо зміст начального процесу буде перегукуватися з майбутньою професією студента. Викладач повинен зважати на рівень володіння мовою студентами, на рівень сформованості комунікативних навичок. Потрібно слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі активного навчання ставали усвідомленими, щоб студент розвивав і удосконалював не лише знання з мови, а й міг пов’язувати їх з майбутньою професійною діяльністю.
Організації процесу багатосторонньої комунікації сприяє використання відповідних інтерактивних методів навчання, до яких можна віднести наступні: метод проектів, ділові та рольові ігри, дискусії, та інші.
Так, використання ділових ігор, в яких студенти спілкуються в парах або в групах, дає можливість проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички, при цьому їхнім завданням є вирішення проблемної ситуації. Створюючи проблемні ситуації, викладачеві слід слідкувати, щоб завдання відповідали рівню наявних знань та інтелектуальних можливостей студентів, не були стереотипними, відображали реальні ситуації професійної діяльності,  а також були пов’язані з темою заняття, текстом, який читали, граматикою, яку вони опрацьовували.
Корисним видом діяльності є створення дискусій англійською мовою, які можна залучати на допомогу викладачам, щоб досягти успішного результату на заняттях з іноземної мови. Найголовнішим завданням будь-якої дискусії вважається пошук відповідей і розв’язань проблеми чи питання. На заняттях з іноземної мови у немовних ВНЗ найдоцільнішим є використання лекційного типу дискусій, оскільки це формальне обговорення теми за участю слухачів і лектора, тобто викладача, який є лідером групи. Доцільно створювати професійно-орієнтовані дискусії, пов’язуючи їх з майбутньою спеціальністю студента та застосовувати відповідну спеціалізовану лексику.
Окремо слід виділити метод проектів, оскільки такий вид роботи студенти вузів часто виконують по закінченню вивчення курсу іноземної мови і презентують його, як індивідуальну роботу. Є.С. Полат відзначав, що метод проектів передбачає визначену сукупність навчально-пізнавальних заходів та дій студентів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних пізнавальних дій та припускають презентацію цих результатів у вигляді конкретного продукту діяльності. Як педагогічна технологія це є сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю сутністю. Останнім часом метод проектів набуває все ширшого застосування у навчанні іноземних мов, про що свідчать публікації Н.Д.Гальскової, Н.Ф.Коряковцевої, А.В.Конишевої, Є.С.Полат та інших. Основними положеннями методу проектів є:
- Метод проектів передбачає самостійність студентів у постановці проблеми, розробці детального плану її дослідження та визначенні кінцевого продукту проекту.
- Проектна робота студентів має бути прагматично спрямованою на такий результат або кінцевий продукт, який можна застосувати у своїй практичній діяльності з формуванням іншомовної комунікативної компетенції у студентів.
- У ході реалізації проектної роботи, яка зорієнтована на формування професійно-комунікативної компетенції, студенти концентрують увагу на виконанні поставлених перед собою завдань. Досягнення ж певних мовних або мовленнєвих цілей залишається на другому плані.
Отже, інтерактивні технології навчання є потужним кроком уперед на шляху розвитку вищої освіти. Першочерговим завданням інновацій має бути мотивація, урізноманітнення, зацікавлення студентів з метою підвищення рівня знань з іноземної мови.


Наталія Юрчук
м.Київ

Особливості викладання німецької мови як другої іноземної після англійської в вищих навчальних закладах

З кожним роком дедалі більше студентів навчальних закладів різних рівнів вивчає німецьку мову як другу іноземну. Як правило, першою іноземною є англійська. Проблеми й питання організації навчального процесу в нових умовах, які закономірно виникають у викладачів, потребують розв’язання. 
У методиці вивчення мови поняття “друга іноземна ” означає, що студент вивчав уже принаймні одну іноземну мову. Важливим є те, що мова вивчається у змісті навчальної програми і студент ще не володіє вільно першою  іноземною.
Наприкінці 60-х років у німецькій методичній літературі з’явилися статті, в яких було висловлено застереження від контакту різних мов. Так, у дослідженнях було помічено спочатку негативний аспект контакту двох іноземних мов. Виникло припущення, що взаємодія двох іноземних мов завжди матиме лише негативні наслідки. Тому рекомендувалося розмежовувати іноземні мови, які вивчалися одночасно, у розкладі навчальних занять.
Упродовж останніх 20 років науковці дедалі більше схиляються до думки, що контакт двох мов вносить не лише додаткові помилки й плутанину, а й позитивні аспекти. Йдеться про досвід вивчення першої іноземної мови, який сприяє розвитку рецептивних і продуктивних умінь під час опанування другої іноземної мови, і не лише у плані перенесення значення слів – (напр. англ. hand – нім. Hand), що також значно полегшує семантизацію лексичного матеріалу. Велике значення має те, що можна провести паралелі між першою іноземною мовою та наступними або, навпаки, простежити відмінності, які слугуватимуть контрастом для кращого унаочнення.
Вправи і завдання у навчальній ситуації “Німецька мова після англійської ” розробляються з урахуванням таких засад:
1. Англійська і німецька як германські мови споріднені в багатьох аспектах. Насамперед, це простежується у лексиці, особливо на початковому етапі вивчення, де можна помітити багато відповідностей і наявний очевидний зв’язок між німецькою та англійською мовами. До того ж є багато інтернаціоналізмів, здебільшого греко-латинського походження, які трапляються в обох мовах, проте відрізняються  вимовою та написанням. Але і в інших частинах мовної системи можна використати аналогії для вивчення німецької мови після англійської. Це стосується вимови, інтонації, правопису, і, особливо, граматики.
2. Другу іноземну мову здебільшого вивчають дорослі, для яких існує особлива стратегія навчання. Свідомо вивчати мову означає бути самому активним у процесі навчання: міркувати, аналізувати, порівнювати, висувати гіпотези, знаходити закономірності, обговорювати результати. Те, що другу іноземну мову вивчають частіше у свідомому віці, потрібно враховувати під час  подання, наприклад, граматичного матеріалу. Студенти будуть відповідальніше ставитися до процесу навчання, це зробить ефективним застосування на уроках інтерактивних форм роботи. З досвіду вивчення першої іноземної мови студенти знають, як взагалі вивчається іноземна мова, мають свою стратегію запам’ятовування лексичних одиниць, яку вони використають для вивчення другої іноземної мови.
3. Для вивчення другої іноземної мови, зазвичай, виділяється менше часу, ніж для першої. Це означає, що темп заняття має бути вищим (більше навчального матеріалу за годину, коротші пояснення, інтенсивніша робота із вправами). Цьому значно сприяє порівняння та обговорення мовних явищ, схожих в обох мовах.
4. На заняттях з першої іноземної мови учні ознайомилися з можливими формами вправ і мають певний досвід, який можна використати і збагатити для вивчення другої мови. Тому викладачам німецької мови було б дуже корисно знати, які форми і методи навчання застосовувалися на уроках англійської мови.
5. Завдання і вправи мають бути орієнтовані насамперед на порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких – встановити зв’язки між рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною.
6. Свідомо застосовувати набуті знання з англійської мови під час вивчення німецької означає розуміти новий елемент  німецької мови (слово чи структуру речення), користуючись досвідом розпізнавання відповідного феномена в англійській. Процес проведення аналогій між мовами називають “Ага-ефектом” (“Aha-Effekt”). Візьмемо для прикладу німецьке слово Knie. Учні знають схоже англійське слово – knee. Що означає німецьке слово, якщо воно означає частину тіла (Ага!). Найімовірніше воно матиме таке саме значення. Чи це припущення підтвердиться, можна переконатися лише тоді, коли перевіримо це слово у відповідному контексті – візуальному чи мовному, який допоможе розпізнати, що Knie і knee має спільне значення.
7. Із психології запам’ятовування відомо, що і в рідній мові, і в іноземній ми розпізнаємо набагато більше понять, якщо вони трапилися під час читання, ніж коли ми їх вимовляємо (активний і пасивний словниковий запас).
8. Дослідження психології пам’яті свідчать, що нове лише тоді добре запам’ятовується, якщо його можна пов’язати з чимось уже відомим у нашій свідомості. У вивченні іноземної мови це стосується насамперед словникового запасу: дуже неефективно вивчати нову лексику, зазубрюючи список слів без контексту.
Оскільки ще не розроблено підручники, які враховували б, що німецька мова вивчається після англійської, викладачам потрібно самостійно розробляти відповідні завдання і вправи. Для цього можна використовувати вправи, які є в підручниках, але при цьому доповнювати їх таким чином, щоб студентам потрібно було використати свої знання англійської мови.





Svitlana Usukhno
Chernihiv

Do BE Teachers Require Knowledge of Their Students'
Specialist Business Subjects?

What level of business subject content knowledge is necessary to train students preparing them to enter their professional business life? Which types of skills are necessary for BE teachers to deliver effective and professional courses for their students?
In traditional, skill-based courses, it has generally been thought that a teacher does not require specialized knowledge of the learners' major subject of study. This is because such training focused on developing language and study skills and not on the academic subject itself. The learners, it is often argued, can deal with complexities of terminology and ambiguities of business subject content that may be beyond the teacher's knowledge of the specialist subject. BE teachers were typically told to exploit queries about business subject content, so as to provide opportunities for the students to develop their fluency, produce extended spoken discourse, and effectively share their knowledge of the specific business field, even if this knowledge goes beyond the teacher's command of the subject. This strategy however, involves a high degree of risk for the teachers, particularly in terms of their credibility with the learners.
It is common knowledge today that Business English is not just a particular kind of specialist vocabulary, which distinguishes BE from other Englishes. The whole international business world finds its reflection and realisation in it. Business English is certainly language: vocabulary, grammar, functions, but also content: marketing, management, finance, etc, and, besides, it is communication skills: telephoning, correspondence, meetings, presentations, etc. and cultural awareness of social and business behaviour. These four parts are inseparable and cutting down any of them is a big mistake.
BE with its communicative and thematic comprehensiveness, reflecting every sphere of human international business relations can stimulate a new spiral in the development (and self-development) of a new generation teacher. That is a teacher who would be able to respond and adapt to the needs of the learners, who could be less dependent on the published course books, while being more creative and flexible in course designing and course accomplishing. It is true that through Business English learners would get a passport into a career in business and teachers would largely enrich their professional arsenal.
Some business English teachers may find it hard to determine what points to focus on when asked to navigate students for that big step into the real world. As the world market becomes smaller and more interdependent, it is imperative that the teacher bear in mind that some of their students may someday have to work for a foreign or international company. It means not only instructing students on how to improve their foreign business language skills, but also helping them come to terms with cultural differences and business styles which may often be more useful resources than impediments.
Business teachers who have not had the opportunity to acquire prior professional work experience may find it difficult to provide effective advice and/or guidance based on their own actual experience. 
The trend towards content-based BE training presents a clear challenge to BE instructors. How much longer will BE training be done by instructors who may lack specific background knowledge of their learners' business specialist disciplines? How much longer will the traditional emphasis on training in language and study skills be regarded as adequate in the face of the growing body of persuasive evidence for the effectiveness of business content-based programs? It may therefore be necessary for BE teachers to possess a certain level of background knowledge in their students' business subjects in order to meet this challenge.


Тетяна Ярош
м. Київ

Типові ситуації ділового спілкування для спеціалістів з економіки.
Найширшою категорією тих, хто вивчає ділову англійську мову, є студенти вищих навчальних закладів і факультетів економічного профілю. Ділова іноземна мова стала ключем до міжнародних відносин між науковцями. Курс ділової іноземної мови враховує специфіку оформлення необхідної документації та засвоєння базової ділової лексики й спеціальної термінології.
Можна виділити 7 типів ділових листів: лист-прохання; лист-запит про інформацію; лист-рекомендація; лист-запрошення; лист-замовлення білетів для подорожей; лист замовлення місць у готелі; рекламні листи.
Цим листам властиве широке використання стереотипних виразів. Оволодіння цими виразами дозволить безпомилково написати практично будь-який лист. Студенти-економісти повинні вміти самостійно складати конкретні ділові листи, спираючись на отримані знання і сформовані навички. Тут характерні вправи такого типу: "Write a letter of recommendation for your colleague, who is a very qualified, pleasant and intelligent person"; "You received an invitation to participate in conference but cannot accept it. Thank the Organizing Committee for the invitation".
Писемне ділове спілкування багато важить у сучасному міжнародному бізнесі, тому однією з цілей навчання іноземної мови у ВНЗ має бути оволодіння студентами професійно-спрямованим писемним мовленням. Але в багатьох програмах вищих навчальних закладів з ділової іноземної мови завдання формування в студентів писемного професійного мовлення іноземними мовами навіть не ставиться. Отже, це є істотний недолік у фаховій підготовці студентів вищих навчальних закладів. Складність проблеми, зокрема, полягає в тому, що не вистачає відповідних сучасним освітнім потребам підручників і навчальних посібників, не укладені двомовні термінологічні словники. Тому в таких умовах важливо використовувати міжнародний досвід навчання студентів діловому спілкуванню, враховуючи, звичайно, той фактор, що це спілкування для українських студентів є спілкуванням іноземною мовою.
В останні роки широко використовуються сучасні засоби комунікації, такі як факс та електронна пошта. Велике поширення цих способів обміну інформації можна пояснити їх зручністю та швидкістю. Тому, працюючи над складанням телексів, треба звернути увагу студентів на форму висловлювання, яка повинна бути стислою.Майбутні економісти повинні знати комунікаційні характеристики середовища Інтернет, основні його відмінності від традиційних засобів масової інформації, моделі комунікації Інтернет, можливості систем маркетингу, що постійно збільшуються. Комунікаційна модель "більшість – багатьом", що відображає комунікаційні процеси, які протікають в Інтернеті, визначає "нові правила гри". Наприклад, технології персонального продажу можуть використати інформацію файлів "cookies", що дає додаткові шанси в персоніфікації потенційного покупця. Таким чином, майбутні фахівці, так чи інакше пов’язані з маркетингом, можуть використати численні можливості Інтернету для підвищення конкурентноздатності фірми, інтереси якої вони представляють.
Майбутні фахівці Public Relations, крім своїх базових професійних знань і технологій, повинні також розуміти доцільність використання всього спектру методів реклами в Інтернеті для проведення рекламних кампаній як, скажімо, розміщення платних рекламних оголошень на серверах із високою відвідуваністю, розміщення безкоштовних посилань на сервер у Web-каталогах. І тому природно, що фахівець, який не тільки розуміє доцільність методів реклами, але й володіє технологіями цих методів, має шанс отримати більший попит.
Формою ділової комунікації є спілкування по телефону. Мова, що використовується по телефону, повинна бути офіційною. Багато слів та словосполучень вживається тільки при спілкуванні по телефону (can I help you; I’d like to speak to Mr Brown, please; wait a minute, please; this is Mr White speaking; to accept smb’s proposal; as far as I know, remember me Mr. Petrov). Спілкуючись по телефону, потрібно чітко, точно викладати думки і пояснювати незрозумілу інформацію. Отже, в процесі навчання студентів-економістів необхідно визначити типові ситуації ділового спілкування у сфері діяльності економістів і передусім сформулювати практичні вміння та навички розуміння ділового мовлення. Практичний курс ділової англійської мови сприятиме розвитку професійних якостей майбутніх економістів, стане запорукою вільного самовираження особистості в науковій та офіційно-діловій сферах спілкування, важливим етапом процесу формування професійності, яка є складовою частиною конкурентноздатності сучасного економіста. 

