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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ
МОВИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ
Абрамчук О.В., Оліник Л.І.
Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний
університет
Студенти-іноземці, які навчаються у вищих навчальних закладах за
кордоном, повинні оволодіти мовою для спілкування в різних сферах
діяльності (навчально-професійній, суспільно-політичній, соціальнокультурній, розмовно-побутовій). Основною метою вивчення мови для
цієї категорії учнів є використання її в процесі оволодіння своїм основним
фахом.
Навчання студентів-іноземців вимагає особливої організації
навчального процесу: відбору матеріалу, шляхів його презентації,
організації засвоєння.
Зміст і форми навчання української мови як іноземної студентівнефілологів – це особлива галузь методики, яка формується останні
п’ятдесят років. Її становлення відбувається спільно з загальним розвитком
методики викладання мови і вдосконаленням лінгвістичного опису
функціональних стилів.
Завдання навчальних посібників з української мови – формування
комунікативних компетенцій у різних видах мовленнєвої діяльності.
Основним у навчанні українській мові іноземних студентів-нефілологів
є функціонально-семантичний підхід до відбору й організації навчального
матеріалу, що забезпечує оптимальну реалізацію поставленої мети –
спілкування українською мовою у професійній сфері. Такий підхід
дозволяє найбільш повно враховувати комунікативні потреби і психологічні
особливості студентів. Структурно-семантичний підхід дає можливість
систематизувати і поглибити знання з граматики, лексики, словотворення.
Принцип методичної доцільності дозволяє основну увагу приділяти
засвоєнню, закріпленню та активізації найбільш уживаних граматичних
конструкцій та форм загальнотехнічної і спеціальної термінологічної лексики.
Обов’язковим є засвоєння норм наукового функціонально-мовного
стилю – основи спілкування в навчально-професійній сфері діяльності.
У процесі навчання мови спеціальності студентів вищих технічних
навчальних закладів методично важливим і складним є етап введення
основної, найбільш значущої та інформативної частини – термінів. У
методичному плані необхідно максимально активізувати й розширити
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наявні у студентів-іноземців знання міжнародної термінології. У тому числі
терміноелементів, що складають основу міжнародного фонду.
Сучасна методика викладання української мови як іноземної пропонує
багато способів введення й закріплення нової лексики. Під час відбору та
презентації лексико-граматичного матеріалу враховується рідна мова
студентів, потенційні джерела інтерференції на різних рівнях володіння
мовою.
Приклад роботи над термінологічною лексикою: дається список
термінів – випереджальне завдання, яке передбачає як роботу на заняттях,
так і велику самостійну роботу студентів з метою пояснення правопису,
лексичного значення, функціональності та вживання на практиці.
Наприклад, беремо термін “техніка”. По-перше, акцентується увага на
правописі цього слова. По-друге, – його походження (від грецького).
Звертається увага на багатоплановість трактування його значень в
академічних словниках: 1. Сукупність способів і знарядь праці, які
використовуються в суспільному виробництві і призначені для створення
матеріальних цінностей. 2. Сукупність машин, механізмів, механічних
пристроїв. 3. Сукупність прийомів, навичок, які використовуються в певній
діяльності, певному ремеслі, мистецтві.
Практика показує, що студентам просто необхідно знати, розуміти і
використовувати професійну лексику в їхній майбутній теоретичній та
практичній діяльності. Студент повинен, по-перше, знати лексичне значення
термінів, по-друге, використовувати їх у своїй практичній діяльності.
Студенти в цьому аспекті знайомляться і працюють з різними типами
словників: академічний словник, тлумачний словник, орфографічний
словник, словник термінів (технічних, радіотехнічних) тощо.
Для ознайомлення з мовою фаху студентам-іноземцям 1-2 курсів
пропонуються загальнонаукові тексти (“Інформаційні технології”,
“Інноваційні процеси”), науково-популярні тексти (“Відкриття 20 століття”,
“Великі вчені”). Такі тексти з науково-технічним ухилом викликають інтерес
студентів, що сприяє підвищенню внутрішньої мотивації у вивченні мови.
Для формування мовних та комунікативних компетенцій у професійній
сфері студентам-іноземцям 3-4 курсів пропонуються більш складні тексти
з науково-популярних журналів і збірників наукових статей. Такі тексти
супроводжуються творчими, проблемними завданнями, які забезпечують
реальні комунікативні потреби студентів, розвивають їхню активність і
самостійність. Складання анотацій, рефератів, підготовка монологів – такі
завдання спрямовані на формування навичок побудови та використання
словоформ, словосполучень, синтаксичних конструкцій, а також формують
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готовність до мовленнєвої діяльності (мовну компетентність). Важливим
завданням у виконанні таких завдань стає відбір і групування мовних
засобів, адекватних цілям роботи з текстами. Основними у виборі мовних
засобів для оформлення тексту є змістовність, логічність, послідовність.
Мета комунікативних завдань – формування мовних і комунікативних
навичок і вмінь, що дозволяє імітувати реальну мовну діяльність студента.
Оволодіння мовою спеціальності є частиною загальної системи
навчання мови, що складає основу формування комунікативної компетенції
майбутнього фахівця. Такий підхід до вивчення мови означає її мотивоване
засвоєння. Необхідно формувати у свідомості студентів систему мови не
тільки у формальному, але й змістовному плані. Вивчення термінів,
оволодіння мовою спеціальності – це частина загального навчання мови,
удосконалення знань граматичних і стилістичних закономірностей.
Використання змістовного матеріалу, який має професійну
спрямованість, сприяє підвищенню інтересу та мотивації вивчення мови,
прискорює становлення мовних навичок і комунікативно-мовленнєвих
умінь у різних видах мовленнєвої діяльності.

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Авксентьєва Т.Г.
Україна, Харків, Харківський національний
університет радіоелектроніки
Добрунова Л.Є.
Україна, Харків, Харківський національний
економічний університет
Корнілова В.О.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна,
Чорна Н.В.
Україна, Харків, Харківський національний
університет радіоелектроніки
ХХІ століття висуває перед кожною країною досить складні завдання
системного оновлення освіти й реалізації комплексних змін у змісті,
7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

формах і методах навчання. Конкурентоспроможність країни у світовому
змаганні визначається їх готовністю відповідати на виклики сучасності.
Саме поява концепції європейського освітнього простору стала наслідком
прагнення ідеологів інтеграційних процесів Західної Європи відповісти
на виклики сучасності, створити ефективний механізм державної
підтримки освіти й науки.
Приєднання України до інтеграції у світове господарство та пов’язані
з цим проблеми формування економіки відкритого типу не можуть бути
реалізовані без докорінних змін у системі освіти. Особливу увагу в умовах
глобальної інтеграції процесів світового й національного розвитку слід
приділити реформуванню системи державного стимулювання науковоосвітньої сфери в Україні. У цій сфері склалися такі негативні тенденції:
незадовільним є загальний стан державного фінансування освіти та науки;
недосконалою є структура витрат на науково-дослідні роботи; знівельовано
самий сенс отримання вищої освіти через зрівняльну ідеологію тарифної
політики у сфері заробітної плати робітникам бюджетної сфери; триває
“відплив мізків” за кордон. Також спостерігаються негативні тенденції у
віковій структурі наукового потенціалу [4].
Що ж дало Україні приєднання до Болонського процесу? У 1998 р. у
Сорбоні міністри освіти Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії
підписали Сорбонську декларацію, а розвитком ідей цієї декларації стала
Болонська конвенція, яку підписали у 1999 р. 29 європейських країн. Ця
подія стала початком розвитку так званого Болонського процесу в системі
європейської освіти [1: 90]. Також було заявлено, що Україна планує
приєднатися до цього процесу у травні 2005 р. Орієнтація України на
інтеграцію до Європейського Союзу у ті роки та приєднання до
Болонського процесу у 2005 р. віддзеркалюється в питаннях розвитку
освіти та впровадження новітніх освітніх технологій.
В Україні високі стандарти освітньої підготовки спеціалістів, а рівень
освіти населення є одним із найкращих серед країн Центральної та Східної
Європи. Однак кількість зростання випускників ВНЗ відбувається
насамперед за рахунок збільшення обсягів підготовки економістів, юристів,
менеджерів, програмістів. Підвищення якості освіти і є однією з актуальних
проблем не тільки для України, а й для всього співтовариства. Вирішення її
пов’язано з переосмисленням мети й результатів освіти і, як наслідок, з
модернізацією змісту освіти, оптимізацією способів і технологій організації
освітнього процесу. Сформований на цій основі підхід в освіті розглядається
в контексті Болонського процесу та дає змогу сформувати й розвинути
інтелектуальні, емоційні та моральні складові якості освіти. Експерти
8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Болонського процесу вважають, що зближення академічного навчання та
професійної діяльності, встановлення між ними тісних зв’язків сприяють
покращенню у випускників вищої школи здатності до праці [2: 32].
Болонський процес повинен забезпечити реальну мобільність громадян
різних країн у освітньому просторі, на європейському ринку праці –
визнання дипломів і кваліфікацій, привабливість європейської освіти для
населення інших країн. Сутність Болонського процесу полягає в
запровадженні єдиних стандартів у підготовці фахівців вищої кваліфікації,
простіше – у здобутті вищої освіти рівня “бакалавр” та “магістр” [5: 241].
В Україні, на жаль, досі йде обговорення питання, яке місце бакалавра
в системі підготовки фахівців з вищою освіти? Досвід роботи вищої школи
в контексті Болонського процесу доводить, що кредитно-модульна система
має як свої плюси, так і мінуси [3: 243]. Позитивним можна вважати
постійний контроль за навчанням упродовж усього навчального року,
однак ця система потребує радикальної зміни змісту програм, переліку
тем і, що найважливіше, самого мислення викладачів і студентів,
вдосконалення мотиваційних засад навчання. Таким чином, в Україні діє
система освіти, яка за багатьма показниками відповідає стандартам
європейських країн. Але водночас актуальним є завдання не втратити
унікальну освітню традицію, яка дозволяла формувати особистість з
широким світоглядом та фундаментальними знаннями в обраній галузі,
що й сьогодні цінується на світовому ринку праці.
Список використаних джерел
1. Колот А.М. Реализация основных принципов Болонской декларации при
подготовке специалистов экономического профиля /А.М. Колот //
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закладів: комплексний підхід / О. Корчевна, О.Кир’янова // Україна: аспекти
праці. – 2009. – № 3. – С. 32–36. 3. Паскал Ж. Особливості кредитно-модульної
системи у вищих технічних навчальних закладах / Ж. Паскал // Гуманітарні
проблеми становлення сучасного фахівця: М-ли 8-ї міжнар. наук.-практ. конф.,
22-23 березня 2007 р. : у 2 т. – Т.1. – Київ: НАУ, 2007. – С. 242–243. 4. Семиноженко
В.С. Оцінка та напрями реформування системи державного стимулювання
науково-освітнього розвитку України /В. Семиноженко, С. Архієреєв. –
[Електронний ресурс] – html/ – http://niss.gov.ua/monotor/jili/ 5. Тупчієнко Л.
Болонський процес: вилучення вітчизняної історії з навчального процесу чи
активне залучення? / Л. Тупчієнко // Гуманітарні проблеми становлення
сучасного фахівця: М-ли 8-ї міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 березня 2007 р. :
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ
ЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Азарова Н.В.
Україна, Запоріжжя, Запорізький юридичний інститут
Перетворення, що відбуваються останніми роками в різних сферах
суспільного життя держави, знаходять своє відображення й у галузі освіти.
“Новій парадигмі освіти належатиме провідна роль у творенні нової
культури, культури освіченої людини. Освіта покликана підготувати людину
до майбутніх суспільних та цивілізаційних трансформацій” [1: 72].
Покращення якості підготовки фахівців стає першочерговим завданням
вищої школи, для розв’язання якого необхідно вдосконалення форм,
методів і технологій організації навчального процесу. У сучасній науковій
літературі значна увага приділяється проблемам педагогічної інноватики,
дослідженню інноваційних технологій (І. Дичківська, О. Дубасенюк, Л.
Даниленко, М. Кларін, Н. Кузьміна, В. Паламарчук, О. Пєхота, О. Семеног,
С. Сисоєва, В. Сластьонін, Л. Струганець та ін.). Проблема використання
інноваційних технологій у навчальному процесі на заняттях з української
мови є цілком актуальною та потребує подальшого вивчення.
Оволодіння мовними дисциплінами в Запорізькому юридичному
інституті ДДУВС відбувається впродовж усіх чотирьох років навчання і
спрямоване на поступове й системне опанування курсантами та студентами
правничої субмови під час вивчення навчальних дисциплін “Українська
мова за професійним спрямуванням”, “Риторика”, “Мова юридичного
фаху”, “Культура професійного мовлення”.
Досвід педагогічної діяльності у вищому юридичному закладі
переконує в доцільності побудови навчання на принципах інноваційної
освіти. Окреслимо сучасні технології, що використовуємо на заняттях з
української мови.
Формування професійного мовлення майбутніх правників відбувається
на основі інтеграції лінгвістичних дисциплін з юридичними, такими як
“ Теорія держави та права”, “ Конституційне право України”,
“Адміністративне право”. Застосування інтеграційної технології в
навчальному процесі підвищує мотивацію вивчення як української мови,
так і спеціальних дисциплін, створює комплексне уявлення про ключові
складові курсів.
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Зростанню інтересу курсантів і студентів до навчальної діяльності,
активному самопізнанню, розвитку творчих здібностей сприяє модульне
навчання, що є однією з провідних європейських технологій. Організація
навчально-виховного процесу за принципами модульного навчання
знаходить відображення як у структурі, специфіці розподілу навчального
матеріалу, так і у формах роботи й контролю. Весь навчальний матеріал
дисциплін побудований за певними структурно-семантичними одиницями,
функціональними блоками – модулями, компоненти яких можуть
змінюватися відповідно до мети й завдань. Уже на початку вивчення
дисципліни кожен курсант має чітку індивідуальну програму, яку
поступово виконує, обираючи темп навчання, шляхи досягнення
позитивного результату, здійснюючи за потребою самокорекцію та
самоконтроль. При цьому викладач виступає у ролі помічника, консультанта
й координатора.
Дієвою технологією розв’язання складних ситуацій виступає технологія
проблемного навчання. Проблемне навчання – творчий процес, що
передбачає вирішення нестандартних навчальних завдань та здійснюється
різними методами: проблемна лекція або евристична бесіда, під час якої
викладач створює ситуацію, що стимулює курсантів до необхідності
отримувати нові знання, логічно розмірковувати й шукати нові способи її
розв’язання; ведення дискусій та діалогів на семінарських заняттях різних
типів: семінар-повідомлення, семінар-ділова гра, семінар-дискусія;
самостійна робота курсантів у процесі навчання, поглиблене вивчення
теоретичних проблем і застосування отриманих знань на практиці тощо.
Особливе місце з-поміж нетрадиційних у підготовці майбутніх юристів
посідають інтерактивні технології, в основі яких лежать принципи
безпосередньої участі кожного суб’єкта в навчальному процесі, взаємодії
їх між собою та викладачем з метою спільної роботи. “Мозковий штурм”,
“Метод Прес”, “Мікрофон” активно використовуємо для розв’язання
складних завдань. Досить ефективними формами роботи на заняттях є
парна та групова, що дозволяє курсантам, з одного боку, проявити
індивідуальність, самостійність, з іншого – набути навичок
міжособистісного спілкування, взаємодопомоги і співпраці.
За сучасних умов значно зростає роль ігрових технологій, що
передбачають будь-яку взаємодію викладача та студентів через реалізацію
певного сюжету, при цьому сенс гри полягає не стільки в результаті,
скільки в самому процесі, що приносить задоволення учасникам. Ігрові
технології, представлені у багатьох видах (імітаційні, операційні, рольові),
є ефективними у процесі навчання мови, адже дозволяють курсантам
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отримати нові знання в цікавий спосіб, сформувати вміння та навички,
проявити індивідуальність, сприяють розвитку культури мовлення,
мислення, поведінки і спілкування.
Останнім часом популярності й актуальності набувають інформаційні
технології. Викладачі кафедри українознавства активно впроваджують їх
як під час проведення мультимедійних лекцій, практичних та семінарських
занять, зокрема підсумкових, так і в позааудиторну роботу. Це спонукає
курсантів до пошукової діяльності, дозволяє їм проявити самостійність та
ініціативність.
Отже, використання сучасних технологій на заняттях з української мови
у вищих юридичних закладах освіти значно підвищує мотивацію до
навчання, сприяє активізації мисленнєво-мовленнєвої діяльності курсантів,
формуванню практичних умінь і навичок володіння мовою, у тому числі
професійно спрямованою, створює умови для становлення особистості
як фахівця.
Список використаних джерел
1. Панченко Л. Освіта та виховання молоді як цінності в трансформаційному
суспільстві / Л. Панченко // Філософські засади трансформації вищої освіти
в Україні на початку ХХІ ст. : монографія / [В. Андрущенко, Л. Горбунова,
Л. Зязюн та ін.]. – К. : Пед. думка, 2007. – С. 68–80.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Альшаева Е.Н.
Украина, Алчевск, Донбасский государственный
технический университет
Информационная технология обучения – это процесс подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления, которого
является компьютерная техника и программные средства.
Применение новых форм обучения дает возможность расширить рамки
творческой деятельности преподавателя и студентов; осознать
возможности эффективного применения компьютерных технологий при
обучении иностранным язикам; приучить студентов к самостоятельной
исследовательской деятельности при решении практически направленных
заданий.
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В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники и
современных средств коммуникации, все чаще ведется речь об
информационной технологии обучения. Суть ее заключается в создании
информационно-интеллектуальной среды, доступной для любого
участника образовательного процесса. Каждой предметной области
необходимо создать базы данных и знаний, которые будут содержать:
учебный план, образовательные стандарты, комплект учебных программ,
учебную текстовую информацию, средства оценки достижения целей
обучения, самооценочные технологии, задания для самостоятельной работы
учащихся, информацию, обеспечивающую общекультурную подготовку.
Информационная технология обучения – это процесс подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления, которого
является компьютерная техника и программные средства.
В информационных технологиях обучения выделяются два компонента,
участвующие в передаче учебной информации: технические средства, к
ним относится компьютерная техника и средства связи, и программные
средства (ПС), которые могут быть различного назначения. Для разработки
уроков с компьютерной поддержкой учителю важно знать функциональные
возможности и условия применения каждого из вышеназванных
компонентов. Как технические, так и программные средства вносят свою
специфику и оказывают определенное влияние на учебный процесс.
Педагогические цели использования ИТ заключаются в следующем.
Развитие личности:
– мышление;
– эстетическое воспитание;
– развитие умений экспериментально-исследовательской деятельности;
– формирование информационной культуры.
Выполнение социального заказа:
– общая информационная подготовка пользователя (так называемая
“компьютерная грамотность”);
– подготовка специалиста в определенной области.
Интенсификация учебно-воспитательного процесса;
– повышение эффективности и качества обучения;
– обеспечение мотивов познавательной деятельности;
– углубление межпредметных связей за счет интеграции
информационной и предметной подготовки.
Методические возможности средств ИТ:
– визуализация знаний;
– индивидуализация, дифференциация обучения;
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– возможность проследить процесс развития объекта, построение
чертежа, последовательность выполнения операций (компьютерные
демонстрации);
– моделирование объектов, процессов и явлений;
– создание и использование информационных баз данных;
– доступ к большому объему информации, представленному в
занимательной форме, благодаря использованию средств мультимедиа;
– формирование умений обрабатывать информацию при работе с
компьютерными каталогами и справочниками;
– осуществление самоконтроля;
– осуществление тренировки и самоподготовки;
– усиление мотивации обучения (игры, средства мультимедиа);
– формирование умений принимать оптимальное решение в сложной
ситуации;
– развитие определенного вида мышления (например, нагляднообразного);
– формирование культуры учебной деятельности;
– формирование информационной культуры;
– высвобождение учебного времени.
Список использованных источников
1. Бельковец Л.П. Вузовское обучение иностранным языкам как условие
формирования творческой личности / Л.П. Бельковец. – М. : Изд-во МГУ,
1991.– С. 99–107. 2. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью
компьютера / Т.В. Карамышева. – СПб.: Союз, 2001. – 183 с. 3. Карпов К.Б.
Применение технических средств в обучении иностранным языкам /
К.Б. Карпов. – М. : Высш. шк., 1971. – 112 с.

САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Андрющенко Б.Н.
Украина, Харьков, Украинская
инженерно-педагогическая академия
Асоян Л.В.
Украина, Киев, Университет менеджмента образования
На сучасному етапі розвитку вищої освіти головною метою
підготовки іноземних студентів у ВНЗ України є формування навичок
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самостійної навчально-пізнавальної діяльності щодо постійного
поглиблення своїх знань. Складовою навчально-пізнавальної діяльності
є самостійна робота.
Самостійна робота належить до активних методів навчання, які
дозволяють ефективніше опрацьовувати вивчений матеріал, і тому в
навчальних планах, адаптованих для іноземних студентів, значний час
присвячено самостійній навчально-пізнавальній діяльності студента, що є
невід’ємною частиною навчального процесу і складає важливу науковометодичну проблему лінгвопрофесійної підготовки іноземців. Актуальність
питання організації самоосвіти майбутніх фахівців як складової їхньої
професійної компетентності зумовила появу цілої низки наукових
досліджень провідних українських і зарубіжних науковців (роботи
О.В.Бурлака, В.К.Буряка, Б.І.Корольова, Дж.Воса, К.Герберта,
Г.Драйдена). Значну увагу вчені приділяють самостійній роботі студентів
як формувальному компоненту професійної
компетентності
(А.М.Алексюк, В.А.Козаков, І.В.Коц, П.І.Підкасистий, О.М.Пехота,
І.М.Дичковська, В.В.Ягупов та ін.).
Мета самостійної роботи — навчити іноземного студента за допомогою
комунікативних потреб правильно користуватися своїми знаннями в
межах, відповідних етапам обраних напрямів навчання. Під час організації
самостійної роботи іноземців на перший план виходять мотиви опанування
нерідною мовою навчання, що є головним джерелом активації всієї
самостійної роботи. Вибір типу мотивації залежить від національних, етнокультурних та психологічних особливостей кожного іноземного студента.
Аналіз матеріалів науково-методичних конференцій, різного рівня
наукових статей, монографій та дисертаційних робіт в Україні, присвячених
проблемам підготовки іноземних студентів, показує, що матеріалів про
самостійну навчально-пізнавальну діяльність студентів дуже мало.
Так, у [1: 86] проаналізовано 1205 дисертаційних робіт за останні
10 років, присвячених дослідженню проблеми організації та проведенню
самостійної роботи. З цих дисертаційних робіт 27 присвячені
дослідженням проблем організації самостійної роботи в різних
навчальних закладах і тільки в шести з них розглянуті питання самостійної
роботи у ВНЗ. Щодо дисертаційних робіт, присвячених вихованню та
підготовці іноземних студентів в Україні, то їх за цей період було написано
лише 13 і з них немає жодної про організацію та проведення самостійної
роботи [2: 15].
Основна задача самостійної роботи іноземних студентів полягає в
тому, що треба формувати творчу індивідуальність, спроможну до
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саморозвитку своїх особистих якостей, до самоосвіти та інноваційної
діяльності [3: 287].
Для реалізації концептуальних стандартів підготовки іноземних студентів
існує кілька способів. На наш погляд найбільш вдалим є поєднання
основних понятійно-граматичних категорій з правильним використанням
мовних одиниць залежно від ситуації мовленнєвої поведінки, тобто
поєднання когнітивного та компетентнісного методів (згідно
з І.Б. Ігнатовою “Комунікативно-когнітивний підхід”). При цьому керівник
самостійної роботи іноземного студента маає:
– підготувати навчальні завдання з професійної мовленнєвої поведінки
студента-іноземця в стандартних ситуаціях спілкування;
– використати ситуативний метод при організації рольових занять
(визначається тема спілкування, надається детальний опис практичного
завдання, роз’яснюються ситуаційні задачі і т.і.);
– розробити та застосувати різні форми перевірки знань, що отримав
іноземний студент при самостійній роботі (відповіді на запитання з теорії,
тестові завдання тощо).
Самостійна робота повинна поєднувати узгоджену діяльність студента
та викладача.
Список використаних джерел
1. Ашеров А.Т. Организация самостоятельной работы будущих инженеровпедагогов компьютерного профиля: состояние проблемы / А.Т. Ашеров,
Л.В. Горбатюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. –
Харків : УІПА, 2008. – Том 20. – С. 84–93. 2. Адаменко О.В. Наукометричний
аналіз тематики дисертаційних робіт з проблем підготовки іноземних громадян /
О.В. Адаменко // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов
в условиях реформирования высшего образования : материалы Междунар.
науч.-метод. конф. к 80-летию ХНАДУ (26–27 октября 2010 р). – Харків : Харків.
нац. автомоб.-дорожн. ун-т., 2010. – 585 с. 3. Дичківська І.М. Інноваційні
педагогічні технології : навч. посібник / І.М. Дичківська. І.М. – К. : Академвидав,
2004. – 357 с.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ
Бабай Л.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный технический
университет сельского хозяйства имени Петра Василенко
Изучение русского языка стало предпосылкой для создания большего
числа учебников, где ставится задача повышения интенсификации
обучения русскому как иностранному. В последние годы появляются
учебники, ориентированные на родной язык учащихся. Эти учебники
помогают наиболее эффективно и рационально усваивать русский язык.
Но их количества недостаточно для всех желающих, и качество материала
желает быть лучше. В учебниках недостаточно поданы материалы
страноведческого характера.
Эффективность обучения языку в большой степени зависит и от личности
преподавателя, его умения установить контакт с аудиторией. Работа в
аудитории с иностранными студентами заключается в том, что русский
язык им необходим как язык общения и для будущей профессиональной
деятельности. В преподавания русского языка как иностранного стоит остро
вопрос о страноведческом направлении в обучении иностранцев. Это
вызвано тем, что изменилась геополитическая ситуация в стране. В
настоящее время необходимость использования страноведческих
материалов на занятиях по русскому языку ни у кого не вызывает сомнений.
Пришло время переосмыслить лингвострановедческий аспект преподавания
русского языка как иностранного. Страноведение вошло в программы всех
школ и университетов на всех уровнях обучения. Страноведческая тематика
выступает в качестве организующего центра и таких видов работы, которые
четко направлены на создание коммуникативно-речевой компетенции.
Используя тексты лингвострановедческого характера, нужно учитывать
интерес к ним учащихся. Тексты должны содержать историко-культурные
связи между странами, сведения о современной жизни, географии,
общественном устройстве стран, о выдающихся людях и др. В
практических целях и ради большей наглядности возможно представить
фразеологические единицы, которые были бы переведены на английский
или французский языки. Учебный материал, т.е. страноведческие тексты,
несут одинаковую смысловую и эмоциональную нагрузку. Большую роль
играют связные, сюжетные тексты, т.е. целостный речевой материал.
17
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В ходе подготовки к таким занятиям целесообразно проводить
подготовительную работу со студентами. Учащиеся знакомятся с реальной
действительностью той страны, в которой они живут. Преподаватель
целенаправленно отбирает тот материал, который отвечает теме урока.
При отборе материала следует знакомить иностранцев не только с историей
и географией страны, но и с системой образования в Украине, ее
развитием, культурой, обычаями, традициями. У преподавателей это
вызывает определенные трудности. Они вынуждены разрабатывать занятия
самостоятельно, потому что современных учебников по страноведению
и культурологии просто нет. А ведь подбор такого материала требует немало
усилий. Лингвокультурологические тексты должны отвечать реальным
коммуникативным потребностям студентов, их уровню владения языком,
учитывать их особенности. Изучение живой разговорной речи требует
яркой подачи темы, её актуальности, способной стимулировать интерес
учащихся к языку. Краткий рассказ преподавателя непосредственно в
аудитории, включающий ключевые слова, значение которых было
рассмотрено в ходе предшествующей работы. Преподаватель проводит
беседу для проверки понимания изученной лексики. Восприятие
учащимися изучаемого текста будет лучше, если он будет видеть этот
материал. Интересными в тексте будут те сведения, которые связаны с
идиоматикой языка, живой разговорной речью. При изучении текстов
студенты имеют возможность увеличить словарный запас, обогатить свою
лексику новыми словами. Студентам, изучающим иностранный язык,
очень важно принимать участие в живой разговорной речи. На
продвинутом этапе обучения основным способом семантизации фоновой
лексики является комплексный лингвострановедческий комментарий с
широким использованием зрительной наглядности – схем, рисунков,
фотографий, другой наглядности. Полное усвоение страноведческого
материала и обеспечение правильного речевого поведения в пределах
изучаемой темы зависит также от того, насколько все другие виды занятий,
в том числе и внеаудиторная работа, направлены на решение основных
задач занятий. Только комплексная организация учебного процесса на
страноведческой основе, т.е. обучение русскому языку как иностранному
в сочетании с изучением культуры народа-носителя языка, может решить
проблему быстрого обучения русскому языку.
Список использованных источников:
1. Виноградов В.В. Теория советского языкознания и практика обучения
русскому языку иностранцев / В.В. Виноградов, В.Г. Костомаров // Вопросы
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языкознания. – 1967. – № 2. 2. Культура речи и обучение иностранцев
русскому языку // Русский язык за рубежом. – 1988. – № 2. – С. 60–64.
3. Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка // Русский
язык за рубежом. – 1982. – № 1. – С. 86–87. 4. Лингвострановедение
на
факультетах с общенаучным профилем // Русский язык за рубежом. –
1982. – № 1. – С. 87–88.

АЛГОРИТМ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет
Глаголы движения – “сквозная” грамматическая тема, которая
постепенно раскрывается на всех этапах обучения иностранцев русскому
языку (н ачальном, п родвин утом, за вершающем). Да нному
грамматическому аспекту необходимо уделять большое внимание,
тщательно корректировать ошибки, добиваясь необходимой чистоты и
осозн ан ности в употреблени и глаголов дви жения. Реа льн ые
коммуникативные потребности студентов настоятельно требуют, чтобы
глаголы движения вводились как можно раньше. В противном случае
не удается создавать ситуации, приближенные к реальному общению,
тормозится речевая практика. На наш взгляд, трудности в усвоении
глаголов движения связаны с недостаточной разработанностью
отдельных методических положений, связанных с обучением этой
трудной теме, например, с отсутствием у преподавателя четкого
алгоритма работы.
Алгоритмы учебных действий, т.е. такая последовательность подачи
материала, которая обеспечивает достижение языковой и коммуникативной
компетенции за оптимальное число учебных действий и с меньшими
затратами учебного времени, должны быть включены в книгу для
преподавателя. Необходимость включения подобных алгоритмов в систему
работы преподавателя продиктована также тем, что современный
контингент учащихся давно привык выполнять определенные алгоритмы
в различных сферах жизни (соединение с интернетом, получение денег в
банкомате, пополнение счета – все это определенные алгоритмы). Для
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достижения максимального эффекта в обучении преподавателям и
методистам необходимо учитывать “ компьютерное мышление”
современного студента и таким образом структурировать материал, чтобы
выработка определенных навыков и умений была в значительной степени
алгоритмизирована. Рассмотрим в качестве примера один из возможных
алгоритмов презентации глаголов движения.
1. Знакомство с глаголом “идти”, его значением, спряжением,
управлением. Типовые ситуации общения: Куда вы идете (сейчас)? Куда
вы идете в 3 часа?
2. Глаголы “пойти”, “прийти”, их значение, спряжение, управление.
Значение данных глаголов может быть иллюстрировано следующей
ситуацией с использованием соответствующей схемы: Студент пошел
в магазин в 9 часов. Студент шел в магазин 15 минут. Студент пришел
в магазин в 9 часов 15 минут. Считаем введение на этом этапе глагольных
пар: идти – пойти, идти – прийти более целесообразным, чем введение
глагола ненапра вленного движения “ ходить”. Студенты часто
ошибаются, считая глаголы первой и второй группы “идти” и “ходить”
представителями несовершенного (НСВ) и совершенного вида (СВ).
Типовые ситуации общения (ТСО): Куда вы пойдете завтра? Когда вы
придете завтра?
3. Глагол “ходить”, его значение, спряжение, управление. Понятие об
однонаправленном и разнонаправленном движении. ТСО: Куда вы ходили
вчера? Вы любите ходить пешком?
4. Выработка навыков и умений в использовании глаголов движения
и падежных форм в системе: Куда? Где? Откуда? ТСО: Куда вы идете?
Где вы были? Откуда вы идете?
5. Выработка навыков и умений в использовании глаголов движения
и падежных форм в системе: К кому? У кого? От кого? ТСО: К кому вы
идете? У кого вы были? От кого вы идете?
6. Глагол “идти” и все формы СВ от этого глагола с префиксами,
отражающими характер перемещения в пространстве. Значение
префиксов: вы- , по- , подо- , ото- , за- , про- , обо- , пере- , до- , во- ,
при- , у- . Спряжение и управление префиксальных глаголов движения.
Выработка умений порождать тексты о движении в пространстве в
прошедшем и настоящем времени с опорой на наглядность. Например:
а) Вчера я вышел из общежития и пошел в университет. Я подошел к
киоску, купил сок, отошел от киоска и пошел дальше. б) Завтра я выйду
из общежития и пойду в университет. Я подойду к киоску, куплю сок,
отойду от киоска и пойду дальше.
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7. Глагол “ходить” и все префиксальные формы НСВ от этого глагола.
Обращаем внимание на то, что глагола “походить” в значении “начало
движения” не существует, и он заменяется глаголом “идти”. Начиная с
этого момента глаголы движения НСВ и СВ записываются в привычной
форме, например: выходить – выйти, подходить – подойти, заходить –
зайти, проходить – пройти. Особое внимание уделяется функционированию
глагольной пары “идти – пойти”. На этом этапе студент должен научиться
порождать микротексты, в которых “сталкиваются” видовые и временные
значения глаголов: а) Я каждый день выхожу из дома в 8 часов и иду в
университет. б) Вчера утром я вышел из дома в 8 часов и пошел в
университет. в) Завтра утром я также выйду из дома в 8 часов и пойду в
университет. г) Раньше я обычно выходил из дома в 8 часов 15 минут и
шел в университет. д) Потом я всегда буду выходить из дома в 8 часов и
буду идти в университет.
8. Аналогичная работа проводится со всеми глаголами движения,
изучаемыми на начальном этапе обучения. Преподавателю необходимо
только подбирать номенклатуру префиксов для каждого глагола движения,
учитывая его распространенность и коммуникативную значимость. Так,
для глаголов “лететь/летать” можно взять такие префиксы: по- , вы- ,
про- , в- , при- .
9. На завершающем этапе изучения глаголов движения необходимо
уделить больше внимания переносным значениям изученных глаголов.
Исп ользовани е алгоритмов позволяет создать у студентовиностранцев прочную базу системности, на основе которой гораздо
проще решать проблему формирования навыков коммуникации. На
наш взгляд, в книге для преподавателя должны быть представлены
алгоритмы работы как с крупными граммати ческими темами
(например, предложно-падежная система русского языка), так и
алгоритмы работы с каждым элементом системы отдельно. В настоящее
время на кафедре филологии факультета подготовки иностранных
граждан ХНАДУ ведется работа по созданию алгоритмов работы с
падежной системой, видами глагола, глаголами движения и другими
трудными для усвоения темами.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
НА ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Бакум З. П.
Україна, Кривий Ріг, Криворізький технічний університет
Нині тисячі іноземних громадян здобувають освіту у вищих навчальних
закладах України. Традиційно навчання розпочинається на підготовчих
факультетах, де засвоюється українська мова і низка загальноосвітніх
предметів, необхідних для вступу на перший курс.
У сучасному освітньому просторі постає необхідність виокремлення
певних чинників, урахування яких неабиякою мірою впливає на рівень
навчальних досягнень студентів-іноземців: по-перше, на відміну від
загальноосвітніх закладів підготовчі відділення мають бути чітко
зорієнтовані на певну групу вишів; по-друге, будучи перехідною ланкою
між середньою і вищою школою, навчання повинне ґрунтуватися, з одного
боку, на програмах загальноосвітніх шкіл, з іншого – спрямовуватися на
певний профіль професійної підготовки, яку прийнято розглядати як
початковий рівень професійної освіти.
Лінгводидактами, на жаль, укладено лише поодинокі підручники,
посібники з української мови для зарубіжних громадян, потребують
доопрацювання освітні стандарти, програми. До того ж українська мова
як іноземна ще не посіла надійного місця поряд з парадигмою понять,
уже затверджених законодавчими актами: українська мова як державна,
українська мова як рідна, українська мова як нерідна.
Добір навчального змісту й організація навчання мови повинні
здійснюватися на визначених підходах, які науковці витлумачують порізному: набір взаємопов’язаних передбачень щодо природи мови й
оволодіння нею (Р. Ладо); погляд на сутність предмета, який вивчається
(М. Вятютнєв); родове позначення групи методів (Л. Московкін).
Ми ж дотримуємося визначення, яке, з нашого погляду, найбільш
відповідає стану сучасної освіти: підходи – основні стратегічні напрями,
які охоплюють усі компоненти системи навчання: його мету, завдання і
зміст, шляхи і способи їх досягнення, діяльність викладача і студента,
технології навчання, критерії ефективності навчального процесу, систему
контролю.
Основною метою в засвоєнні української мови як іноземної є
комунікативна, яка визначає увесь навчальний процес, що викликає
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необхідність реалізації комунікативно-діяльнісного підходу, – вивчення
мови як засобу спілкування у процесі взаємопов’язаного та
цілеспрямованого вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої діяльності
– аудіювання (слухання – розуміння), читання, говоріння, письма. У свою
чергу, робота над мовною теорією, формування умінь із мови
підпорядковується інтересам розвитку мовлення; передбачає широке
застосування інтерактивних методів навчання, оптимальне поєднання
фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчального
процесу. За такого підходу особливого значення набуває змістовий аспект
мовлення, його вплив на партнера у спілкуванні, реалізація всіх основних
функцій спілкування: пізнавальної, цілісно-орієнтаційної, регулятивної і
конвенційної.
В основу підходу покладено зазвичай одну вихідну ідею. Так, для
системного чи не найважливішою є позиція тісного зв’язку і
взаємозумовленості всіх явищ дійсності та пізнання, їх системного
характеру. Що ж до самої мови, то загальноприйнятим є розуміння її як
цілісної системи, яка об’єднує часткові взаємопов’язані рівні (яруси), з
певними елементами, мережею зв’язків та відношень. Лінгвістичне
обґрунтування методики навчання української мови для іноземців випливає
передовсім із системного характеру мови, із вимоги вивчати не ізольовані
факти, а систему мовних явищ. Інакше кажучи, здійснювати відбір тих
мовних одиниць і явищ, які у своєму поєднанні забезпечують процес
спілкування, і таких форм роботи, які дають змогу студентам
послуговуватися в мовленні конкретним мовним матеріалом.
Соціокультурний аспект у вивченні української мови іноземними
громадянами передбачає тісну взаємодію мови і культури носіїв. Науковці
(Є. Верещагін, М. Костомаров) виокремлюють дві тенденції в інтерпретації
мови і культури задля дидактичної мети: а) від фактів мови – до фактів
культури (культурознавча інформація добувається із самих мовних
одиниць); б) від фактів культури – до фактів мови (викладач намагається
довести, що в одиницях мови відображено особливості культури і
мислення носіїв мови). Нині вчені (Ф. Бацевич, В. Кононенко,
С. Єрмоленко) стверджують, що інформація про довкілля зберігається у
свідомості людини у формі великої кількості концептів, які доцільно
розглядати у трьох аспектах: 1) когнітивному та психолінгвістичному;
2) синкретичному (об’єднує постулати когнітивного та
лінгвокультурологічного підходів); 3) власне лінгвокультурологічному.
Відповідно, постає проблема формування не лише умінь і навичок
взаєморозуміння комунікантів, а і спільності уявлень про світ у соціально23
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психологічному та національно-культурному вимірах. У процесі навчання
української мови як іноземної з’являється доцільність застосування
лінгвістичного аналізу концептосфери української нації з урахуванням її
культури, орієнтацією на етнопсихологічні засади (визнання
загальнолюдських цінностей, шанобливе ставлення до людей інших
національностей, розвиток крос-культурного світогляду, способів
толерантної поведінки, забезпечення правильної орієнтації в
полікультурному середовищі, створення умов для усвідомлення
індивідуальності, специфічності рідної та української мов тощо).
Отже, на початкових етапах навчання української мови іноземними
громадянами викладач повинен усвідомити, що основною метою є
оволодіння мовою як засобом спілкування, унаслідок чого чільне місце
має посісти живе мовлення, сприятливе мовне середовище й оточення.

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Бей Л.Б.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Контроль знаний и умений иностранных студентов по русскому языку
является составной частью учебного процесса и средством обратной связи
для преподавателя и студента. Благодаря полученным результатам
контроля, преподаватель корректирует свою работу в группе, а студенты
имеют возможность сориентироваться в достигнутом уровне владения
языком и направить свою дальнейшую учебную деятельность на
совершенствование своих умений. На факультете иностранных языков
русский язык является вторым языком, по которому студенты получают
квалификацию переводчика и учителя, и поэтому изучается все пять лет.
Традиционно выделяются следующие виды контроля:
1. текущий (поурочный);
2. промежуточный (проводится после изучения каждого
содержательного модуля);
3. итоговый (семестровый, общий модульный).
Учебный процесс организован по кредитно-модульной системе.
Оценивание уровня знаний и умений студента по курсам осуществляется
24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

в течение двух семестров. В каждом семестре студент получает баллы за
выполнение домашних заданий и работу на уроке (текущий контроль), за
сдачу различных форм контрольных заданий, соответствующих
конкретному содержательному модулю (промежуточный, или модульный
контроль), за выполнение заданий на экзамене или зачете (семестровый
итоговый контроль).
Текущий контроль осуществляется преподавателем на каждом
занятии. Он представлен в формах, соответствующих видам работы на
практических занятиях с различным учебным материалом. Основная
задача текущего контроля – проверка уровня подготовки студентов к
выполнению конкретной учебной работы. Информация, полученная во
время этого контроля, используется как преподавателем для коррекции
методов и приемов обучения, так и студентами для планирования
самостоятельной работы. В ходе текущего контроля проверяются домашние
задания, оцениваются письменные работы и различные формы работы с
текстом, а также устные виды речевой деятельности.
Промежуточный (модульный) контроль, соответствующий итогам
изучения конкретного содержательного модуля, осуществляется
преподавателем в формах, предусмотренных программой. Задача
модульного контроля – оценить знания, умения и практические навыки
студентов, полученные ими во время усвоения содержания отдельного
модуля. Модульный контроль включает в себя контрольную работу по
изученной грамматической теме, а также задания, контролирующие
усвоение других тем, изученных в этом модуле по научному, газетнопублицистическому, официально-деловому стилям речи, по разговорной
практике и художественной литературе.
Семестровый итоговый контроль проводится в конце каждого
семестра в соответствии с учебным планом в форме экзамена,
дифференцированного зачета или зачета в объеме изученного в семестре
учебного материала и включает не менее двух контрольных заданий.
Семестровый зачет – это форма итогового контроля, состоящая в
оценивании усвоения студентом учебного материала на основе выполнения
им в течение семестра определенных программой видов работ на
практических занятиях и выполнения индивидуальных заданий. В связи
с тем, что все формы итогового контроля оцениваются в баллах, нет
необходимости делить зачеты на дифференцированные и
недифференцированные. Однако мы традиционно называем их
дифференцированными. При этом в конце 6 семестра планируется только
дифференцированный зачет, а в конце 8 и 10 семестров запланированы
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дифференцированные зачеты, после которых проводится еще и
государственная аттестация в форме экзаменов: в первом случае
определяющая соответствие уровня владения русским языком
требованиям образовательно-квалификационной характеристики
бакалавра, а во втором – требованиям образовательно-квалификационной
характеристики магистра.
В соответствии с рекомендациями Положения об организации учебного
процесса в университете оценивание успеваемости студентов проводится
по стобалльной шкале. Максимальное количество баллов в семестре –
100, независимо от количества содержательных модулей. Максимальная
оценка складывается из 60 максимальных баллов, полученных в течение
семестра, и из 40 максимальных баллов, которые может получить студент
на семестровом итоговом контроле (экзамене, дифференцированном
зачете).
Для оценки работы студента в семестре преподаватель может
воспользоваться поощрительными и штрафными баллами. В соответствии
с рекомендациями Программы поощрительные баллы назначаются за
активное участие в мероприятиях кафедры; за посещение занятий без
пропусков при условии выполнения всех учебных заданий; за активную
работу на практических занятиях; за наличие и ведение тетради, словаря.
Штрафные баллы рекомендуется снимать за пропуск 1 занятия без
уважительной причины; за нарушение сроков сдачи разных форм
текущего и промежуточного контролей без уважительной причины; за
пересдачу заданий промежуточного контроля после полученной
неудовлетворительной оценки; за отсутствие тетради.
Баллы за все формы контроля (модульные и семестровый итоговый)
суммируются, прибавляются поощрительные и вычитаются штрафные
баллы. Суммарные баллы соотносятся с национальной шкалой оценивания
и с оценкой в шкале ECТS.
Опыт работы показывает, что четко спланированная система контроля
знаний и умений студентов, выраженная в баллах, дифференцированная
по содержательным модулям, учитывающая результаты работы студента
в течение всего семестра, а не только на итоговом контроле, является
действенным инструментом организации учебного процесса и
стимулирования учебной деятельности студентов на протяжении года.
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Беликова Е.В.
Украина, г. Харьков, Харьковский государственный технический
университет строительства и архитектуры
Особенность обучения русскому языку как иностранному в
техническом вузе состоит в его ориентации на научный стиль речи, как в
области синтаксиса, так и области специальной лексики – терминологии.
Да нн ые целевые при нц ипы обучени я русскому языку как
иностранному – коммуникативный и профильно-ориентированный –
выдвигают на первый план деятельностные дидактические средства как
важный фактор эффективности учебного процесса.
К числу таких средств относятся обучающие и, в частности,
дидактические игры. Дидактическая игра на уроках русского языка как
иностранного – это организация такой учебной речевой деятельности, в
основе которой лежит принцип профессионального общения,
моделирующий условия профессиональных отношений.
Современные представления о педагогической технологии
связываются с систематическим и последовательным воплощением на
практике заранее спроектированного, научно-обоснованного учебновоспитательного процесса. В этом смысле педагогическая технология
является чисто практической реализацией основных положений дидактики
и педагогики в целом. Уже не подвергается сомнению, что успешно
обучать без технологии невозможно, так как технология обучения
представляет собой интеграцию теоретических и эмпирических усилий
по определению целей обучения, содержания образования, возможностей
сочетания деятельности педагога и учащихся, необходимых форм
организации обучения, методов и средств обучения, а также определения
эффективности процесса обучения.
Технология учитывает также рациональное использование времени,
подбор адекватных приемов, форм, техник, индивидуальный подход,
целесообразность выполнения упражнений и т.д.
Еще одной положительной особенностью дидактической игры для
иностранных учащихся на занятиях по русскому языку является то, что
подготовка к игре активизирует самостоятельную работу учащихся, в
которую целесообразно включать задания, стимулирующие
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самостоятельную подготовку к дидактической игре не только по усвоению
новой лексики, но и по моделированию определенных типов устной научной
речи, а также по подбору необходимых информационных материалов.
Итак, можно отметить, что использование на занятиях по русскому
языку с иностранными учащимися дидактических игр разного типа
является формой обучения, значительно активизирующей процесс
формирования коммуникативной компетенции в учебнопрофессиональной сфере общения.

МІЖПРЕДМЕТНА КООРДИНАЦІЯ
У ВИКЛАДАННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У МЕДИЧНОМУ ВНЗ
Бермас Л.І., Бермас О.М., Нестреляй А.В.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
Сучасне навчання студентів медичних ВНЗ потребує активізації
навчального процесу, відбору таких методів та засобів, які дали б найбільш
ефективний результат.
Викладання німецької мови в медичному ВНЗ тісно пов’язане із
спеціальними дисциплінами, такими як латинська мова, анатомія,
гістологія, біологія, хімія та інші.
Основне призначення іноземної мови як освітньої галузі – стати
засобом спілкування завдяки сформованим комунікативним умінням:
говорінню, аудіюванню, читанню та письму. Але все це неможливо без
відповідного лексичного запасу.
У німецькій мові значне місце посідають латинські та давньогрецькі
терміни. Тому на заняттях з німецької мови ми постійно наводимо приклади
міжмовних зв’язків.
Під час вивчення нової лексики проводимо паралелі, наприклад:
die Extremität (нім.) – extremitas (лат.) – кінцівка,
der Muskel (нім.) – muskulus (лат.) – м’яз,
die Vakzination (нім.) – vaccinatio (лат.) – вакцинація,
die Immunität (нім.) – immunitas (лат.) – імунітет,
das Symptom (нім.) – symptom (лат.) – симптом.
На заняттях студенти виконують багато вправ термінологічного
характеру. Ми підготували методичний посібник “Словотворення у
німецькій медичній літературі”, який містить понад 100 вправ лексичного
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характеру. Студенти постійно роблять морфологічний та семантичний аналіз
медичних термінів шляхом тлумачення семантики терміноелементів та
наводять слова-синоніми. Звертаємо увагу на переклад греко-латинських
префіксів та суфіксів.
Під час роботи над спеціальними медичними текстами завжди
приводимо паралелі між термінами у німецькій та латинській мовах. Разом
з тим повторюємо суфікси, які вказують на запальні процеси чи хворобу
та спосіб вираження їх у німецькій та латинській мовах, наприклад:
Die Nierenentzündung – nephritis,
die Magenentzündung – gastritis,
die Hautentzündung – dermatis,
die Nierenerkrankung – nephropatia.
Цей вид роботи допомагає студентам краще засвоїти нову лексику,
зменшує залежність від словників під час перекладу оригінальних
медичних текстів.
Використання міжмовних паралелей інтенсифікує процес оволодіння
спеціальними знаннями та формує професійні навички та вміння.
Таким чином, використання міжмовних паралелей у навчанні іноземних
мов дають можливості формувати навички самостійної роботи з
інформацією, аналізувати та диференціювати її, робити висновки та
розвивати аналітичне мислення.
Список використаних джерел
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання / Наук. ред. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с. 2. Николаева С.Ю. Современные подходы к преподаванию иностранных языков /
С.Ю. Николаева, О.М. Шерстюк // Иностранные языки. – 2002. – № 1. – С. 39–46.

О НОМИНАТИВНОЙ ФУНКЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ УСТОЙЧИВЫХ ФРАЗ
Бессонова Н.Н., Скрипник Л.В.
Украина, Харьков, Харьковский государственный
технический университет строительства и архитектуры
Разряд междометных устойчивых фраз (МУФ) составляют устойчивые
языковые образования со структурой предложения, в семантике которых
находит свое выражение область эмоционального. За МУФ в системе
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языка закреплен восклицательный тип интонации. Роль интонации
значительно возрастает в группе таких МУФ, которые имеют прототипы
среди переменных предложений. Например: Очень нужно! Держи
карман! Вот ещё!
Слова-компоненты не утратили в них своего предметно-логического
содержания. Все они участвуют в создании внутренней формы выражения,
являющейся ключом к пониманию целого.
Мы поставили перед собой цель – рассмотреть МУФ русского языка
в аспекте теории номинации, определить степень участия прямых значений
слов-компонентов в формировании значения целого, классифицировать
их по характеру выражаемых ими эмоций.
МУФ являются номинативно-коммуникативными языковыми
образованиями. Они богаты по содержанию и отличаются эмоциональноэкспрессивной насыщенностью, основанной не на десемантизации словкомпонентов, а на их переосмыслении – всех или нескольких.
Для разряда МУФ характерно преобладание коннотативного аспекта
значения. Именно эта особенность делает их целостными образованиями.
И даже наличие в их структуре компонентов, сохраняющих свое прямое
предметно-логическое содержание, не снижает ведущей роли этого
аспекта значения.
Проведенный анализ МУФ с точки зрения теории номинации показал,
что эти устойчивы е образовани я служат средством язы кового
выражения различных чувств, переживаний; согласия и отказа;
готовности что-либо сделать и полного разочарования. В них нашли
языковое обозначение различные сферы человеческих эмоций. Как
единицы языка служат для выражения области эмоционального?
Объекти вно оцен ки могут бы ть ка к п оложи тельн ыми , так и
отрицательными. Соответственно и МУФ распространяются на обе эти
группы. Важное значение имеют пометы в словарях, такие как:
“выражение неприятного удивления” после МУФ Вот так-так!;
“выражение неподдельного удивления по поводу значительности чеголибо” после МУФ Шутка ли сказать! Пометы, о которых идет речь,
совершенно необходимы. Они помогают понять смысл выражения и
судить о сфере его употребления. Особенно важны они при изучении
иностранных языков, когда значение целого не выводится из значений
компонентов МУФ.
Группа МУФ, с помощью которых может быть словесно выражено
чувство возмущения, четко выделяется не только в русском, но и в
других языках. Например: Где это видано! Этого еще не хватало! На
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что это похоже! Ще цього бракувало! (укр.) Під три чорти! (укр.)
Хай йому дідько! (укр.)
Для выражения чувства неудовольствия, неодобрения служат МУФ
типа: Курам на смех! Хорошенькое дело! Извольте радоваться!
Многочисленна группа МУФ, с помощью которых можно словесно
выразить решительный отказ что-либо сделать, что-либо поддержать:
Помилуй бог! Ни боже мой! Целый ряд МУФ русского языка не имеют
фразеологических соответствий в других языках. Например: Ни за какие
коврижки! Нашел дурака! Очень нужно! и др. Порой человеком
овладевает сомнение, неуверенность. Выразить эти чувства с помощью
языковых средств помогают МУФ типа: Как сказать! Как знать! Легко
сказать! Для выражения решимости идти на риск или готовности ко всему,
чтобы ни случилось, служат МУФ: Была не была! Будь что будет! По
своему общему значению МУФ этого типа представляют собой
синонимическую группу. Все они отличаются краткостью, сжатостью
формы, что способствует эмоциональной насыщенности выражения. Для
языкового выражения одобрения действия, утверждения при ненужном
вопросе, согласия с говорящим и т.п. служат МУФ типа: Ничего не
скажешь! Что за вопрос! И не говори! и др. В них полной десемантизации
слов-компонентов не происходит. Переосмыслению подверглось
выражения в целом.
При определении места МУФ в системе номинативных средств языка
мы исходили из положении о том, что области эмоционального
взаимосвязаны, что их невозможно противопоставить друг другу.
Справедливо то, что коннотативный аспект в междометных
фразеологических единицах как со структурой словосочетания, так и со
структурой предложения преобладает. Коннотация возникает не на пустом
месте. Она наслаивается на значение слов-компонентов и на структурную
схему предложения, по которой построена МУФ.
Данная проблема, на наш взгляд, является актуальной, особенно в
иноязычной аудитории. МУФ, как и фразеологию в целом, при обучении
русскому языку можно использовать не только как средство развития
речи, но и как средство усвоения отдельных лингвистических явлений,
формирования лингвокультурологической компетенции и активизации
межпредметных связей.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Билык Е.Н., Сухорукова Е.Н.
Украина, Харьков, Харьковская государственна
я академия культуры
Главной целью современного этапа развития образования в Украине
выступает обеспечение общего доступа к образовательным ресурсам путем
интенсивного внедрения новых методов обучения, широкой
компьютеризации и информатизации образования. В учебном процессе
активно используются новые виды учебных материалов, естественные
источники информации, среди которых ведущее место принадлежит
средствам массовой коммуникации, включая видеоматериалы.
Привлечение средств массовой коммуникации к процессу обучения
позволяют активизировать творческий поиск педагогов, стимулировать
познавательную активность обучаемых, открывает значительные
возможности для получения более качественного образования.
Использование видеоматериалов на занятиях по русскому языку как
иностранному открывает перед преподавателем широкие возможности в
плане развития речевого общения, формирования коммуникативной
компетенции иностранных студентов.
В учебном процессе на подготовительном отделении для иностранных
граждан Харьковской государственной академии культуры применяются
различные виды медиатекстов: звуковые кинофильмы, видеозаписи со
звуковым сопровождением. Важную роль играет использование на
занятиях видеокурсов, которые создаются с учебной целью –
интенсифицировать обучение иностранных студентов русскоязычному
речевому общению. Разработана определенная система упражнений,
которая предполагает поэтапный анализ видеофрагментов. Видеоурок
включает следующие этапы: подготовительный, просмотр-прослушивание
фрагмента; имитирование диалогов с экрана; комментирование студентами
фрагмента, показанного без звукового сопровождения, с целевой
установкой на употребление отдельных лексико-грамматических образцов;
проигрывание отдельного фрагмента; обсуждение фрагмента.
Систематически работая с видеоматериалами по заданной модели,
студенты адаптируются к такому виду проведения занятий, тем самым
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создаются предпосылки для преемственности в работе с
видеоматериалами и на продвинутом этапе обучения.
Важнейшим условием подготовки специалиста любой отрасли является
овладение языком специальности, профессиональной речью.
Язык специальности – это практическая реализация научного стиля
речи в системе потребностей определенного профиля знаний конкретной
специальности [2: 8]. Профессиональная направленность обучения требует
не только текста по специальности, но и определенной организации самого
занятия по русскому языку. В настоящее время основное внимание при
изучении научного стиля речи уделяется его письменной форме.
Большинство учебных пособий по русскому языку не содержит вовсе
или содержит в недостаточном количестве устные научные тексты.
Вовлечение в среду обучения языку специальности устных форм научной
коммуникации необходимо, так как это отвечает коммуникативным
потребностям студентов, которые слушают лекции, составляют устные
монологические высказывания, участвуют в диалогах на
профессиональные темы.
Подготовка студентов-иностранцев к восприятию и пониманию
лекций по специальности требует создания текстов для аудирования с
учетом психологических, лингвистических и структурно-смысловых
особенностей аудирования реальных лекций. Среди факторов, влияющих
на понимание и ностранной речи (фактор говорящего, фактор
слушающего, фактор текста), ученые также называют фактор визуальной
поддержки [2: 173]. Использование аудиовизуальных пособий вместо
фонограмм способствует реализации этого фактора и создает
предпосылки для более эффективного усвоения знаний, формирования
речевых умений и навыков иностранных студентов. Поэтому на
продвинутом эт апе при переносе речевых навыков и умений,
сформированных на материале подъязыка специальности, на научный
стиль нам представляется целесообразным использование в учебном
процессе научно-популярных видеофильмов. Небольшой объем научнопопулярного видеофильма, тематическое разнообразие, четкое
построение, а также подготовленное учебными видеофильмами
восприятие студентов позволяют использовать такие видеофильмы и для
обучения чтению, и для совершенствования умений говорения и
слушания на продвинутом этапе. Применение неадаптированных
видеоматериалов сближает учебный процесс и языковую среду,
способствует удовлетворению всех требований коммуникативнонаправленного обучения.
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Студентами кафедры телевидения ХГАК за последние годы создан ряд
учебных видеофильмов, например, учебные видеофильмы по русскому
и украинскому языкам как иностранным. Но, кроме учебных
видеофильмов для иностранных студентов, снимаются также различные
научно-популярные видеофильмы, которые можно использовать в
учебном процессе. Среди этих видеоработ следует выделить научнопопулярный фильм-лекцию “Симфонический оркестр – тайна гармонии”,
который может быть использован на занятиях по русскому языку для
студентов 1-2 курсов направления “Музыкальное искусство”, так как
представляет собой текст научного стиля речи гуманитарного профиля.
Специфика целей и условий обучения, а также специфика научного
стиля в русском языке предполагают и адекватную форму обучения. Такой
формой может быть и видеоурок с трансляцией научно-популярного
фильма-лекции “Симфонический оркестр – тайна гармонии”, методика
проведения которого была разработана преподавателями русского языка
как иностранного Харьковской государственной академии культуры.
Список использованных источников
1. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения
русскому языку студентов-нефилологов / Е.И. Мотина. – М., 1989. – 249 с.
2. Основы научной речи : учеб. пособие для студ. нефилол. высш. учеб.
заведений / Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др. ; под.ред. В.В.
Химика, Л.Б. Волковой. – СПб. : Филол. фак-т СПбГУ; М. : Издательский центр
“Академия”, 2003. – 272 с.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАДАННЯ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ
У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Бік М.В.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна
Політичні й економічні зміни, які відбуваються в Україні і на
міжнародній арені в останні роки, потребують внесення коректив в процес
надання освітніх послуг іноземним студентам. Сучасна система
підготовки іноземних фахівців в Україні має бути зорієнтована на
забезпечення процесу інтеграції нашої держави до світового наукового,
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освітнього та культурного простору, гуманізацію міжнародних відносин,
утвердження етичних норм міжнародного спілкування, діалог націй і
культур [5: 30].
Створення такої системи потребує вирішення цілої низки проблем, а
саме: розробка державної програми набору і навчання іноземних громадян;
науковий аналіз безцінного досвіду з навчання іноземних громадян, що
був накопичений ВНЗ ще з радянських часів; відтворення іміджу
української вищої школи в країнах СНД та далекого зарубіжжя; додаткове
ліцензування комерційних фірм, що діють на освітньому ринку послуг,
що сприятиме тому, щоб набір студентів мав організований характер;
забезпечення іноземних студентів підручниками та навчально-методичною
літературою, створення такої матеріально-технічної бази ВНЗ, що
відповідає завданням підготовки сучасного фахівця; забезпечення
достатнього рівня безпеки життя, здоров’я та особистого майна іноземних
студентів.
Роль міжнародного співробітництва закладів вищої освіти України
зростає в міру їх багатопланової й активної участі в різних формах
міжнародних науково-освітніх зв’язків і залежно від державної підтримки
у вигляді законодавчих і нормативних ініціатив, а також фінансових
інвестицій. Законодавча база для здійснення міжнародного співробітництва
суб’єктами вищої освіти України періодично оновлювалася і
доповнювалася. Саме своєчасні й виправдані законодавчі акти та відомчі
розпорядження, що регламентують міжнародну діяльність, дають позитивні
результати. Основні напрями міжнародного співробітництва в галузі вищої
освіти були визначені в Законі України “Про вищу освіту” в 2002 р.: вищі
навчальні заклади мають право здійснювати міжнародне співробітництво,
укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з
вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними
організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства [2].
Cьогодні змінилися принципи та пріоритети набору іноземних студентів.
На практиці реалізується принцип відкритості системи освіти для всіх
громадян зарубіжних країн, незалежно від їхнього підданства, політичних
поглядів, віросповідання тощо. Навчання іноземних громадян перестало
бути політизованим, важливого значення набуло рекрутування іноземних
громадян, здатних навчатися на контрактній основі й на відповідному
академічному рівні. До того ж, змінився зміст професійного навчання
іноземних громадян. Воно все більше здійснюється на основі
загальносвітових досягнень науки і техніки, що полегшує іноземним
випускникам подальше працевлаштування [4: 194]. Також були досягнуті
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успіхи в галузі організаційної роботи: іноземні абітурієнти можуть тепер
проходити попередню підготовку в одному ВНЗ, а потім навчатися в
іншому навчальному закладі за обраним фахом.
Зараз в Україні навчається понад 42 тис. студентів з інших країн,
переважно це студенти з КНР (6627), Росії (4609), Туркменістану (2695),
Індії (2672), Йорданії (2557), Сирії (2065), Ірану (2030) [6]. Це дало змогу
ВНЗ України отримати додатково 80 млн. дол. (США) [3]. Але система
вищої освіти України потенційно може прийняти значно більшу кількість
студентів-іноземців, сьогодні майже 200 вищих навчальних закладів мають
право надавати освітні послуги іноземним громадянам.
Економічний ефект від надання освітніх послуг іноземним громадянам
майже вдвічі більший ніж від надання освітніх послуг українським
студентам Саме тому в багатьох країнах світу ця галузь освіти
перетворилася на високоприбуткову та експортноорієнтовану галузь.
Розуміючи це, українська держава сприяє міжнародному
співробітництву в галузі вищої освіти і здійснює заходи щодо розвитку
та зміцнення взаємовигідного співробітництва в галузі вищої освіти в
межах двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів і угод.
Міжнародна діяльність сьогодні активізувалася, вона стає більш
динамічною і досконалою. Така співпраця здійснюється з іноземними
партнерами 60 країн світу на основі 128 угод різного рівня [7].
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“ГЛАГОЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ” КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Богиня Л.В.
Украина, Полтава, Высшее государственное учебное заведение
“Украинская медицинская стоматологическая академия”
Как показывает опыт работы со студентами-иностранцами на начальном
этапе, русский глагол, специфичный во многих своих функциях и
категориях, представляет значительные трудности для иностранных
студентов, изучающих русский язык.
Знакомство студентов с категорией глагола уже на первой неделе
обучения требует от преподавателя различных методов подачи данной
грамматической категории, так как от успешного усвоения информации
о формах глагола и его роли в предложении зависит дальнейшее
формирование навыков употребления глагольных форм в речи и
продуцирования собственных высказываний.
Из опыта работы известно, что распределение глагольной лексики по
группам значительно облегчает усвоение спрягаемых форм глагола.
Исходя из необходимости обучения студентов не только и не столько набору
наиболее употребляемых фраз-клише, а именно умению самостоятельно
строить собственные фразы, зная законы глагольного управления, нами
была предпринята попытка создания учебного пособия, получившего
название “Глагольная тетрадь” и предназначенного для самостоятельной
работы студентов.
В практике РКИ обычно выделяют 13 глагольных групп, каждая из
которых характеризуется определённым типом спряжения. В группе выделен
глагол-модель как образец спряжения всех глаголов данной группы.
I группа: глагол-модель работать. В эту группу можно включить
глаголы с основой инфинитива на -е (типа “болеть”)
II группа: глагол- модель говорить. К этой группе относят глаголы
типа “молчать” (с основой на шипящий) и глаголы типа “любить”
(с чередованием в форме 1-го лица)
III группа: глагол-модель писать. У глаголов этой группы происходит
чередование согласных в корне во всех лицах.
37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

IV группа: глагол-модель рисовать. Эти глаголы характеризуются
чередованием суффиксов -ова-/-у-, -ева-/-уV группа: глагол-модель пить. У глаголов этой группы основа
настоящего времени оканчивается на (и). После одной мягкой согласной
или шипящей в односложных основах (и) выпадает.
VI группа: глагол-модель давать. Глаголы этой группы характеризуются
чередованием суффикса -ва- с нулём звука
VII группа. К этой группе относятся глаголы с прибавлением к основе
инфинитива “в” (жить), “н” (стать); а также глаголы “начать”,
“поднять”, “принять”.
VIII группа. У глаголов этой группы основа настоящего времени
оканчивается на (й) после твёрдых согласных. Сюда также относятся
глаголы, в которых (и) заменяется на (о) после одной согласной –
“закрыть”, после двух согласных – на (е) – “брать” и глагол “петь”.
IX группа: глаголы, инфинитив которых оканчивается на -сти (-сть),
типа “перевести”. К этой группе относится также глагол “быть” с
приставками.
X группа: глагол дать с приставками.
XI группа: “неправильные” глаголы.
XII группа: глаголы с суффиксом -ну-.
XIII группа: глаголы движения.
При изучении глаголов студенты должны чётко уяснить, что глаголы,
объединённые в одну группу, характеризуются определённой системой
спряжения. Также должен быть понятен принцип классификации
глаголов, который определяется соотношением основы инфинитива, и
основы настоящего времени. На начальном этапе работы с глаголами
целесообразно подавать глагольную лексику, принадлежащую к
разным группам, через небольшие интервалы во времени, чтобы
студенты смогли осознать особенности образования спрягаемых форм
той или иной группы.
Презентуя определённую группу, записываем глагол-модель,
показывая все особенности спряжения глаголов данной группы.
ГРУППА 3
Писать – написать с//ш
Я пишу
1. что?
письмо
Ты пишешь
Я пишу письмо по-русски.
Он\она пишет
2. кому?
родителям
Мы пишем
Мой друг пишет письмо родителям.
Вы пишете
3. куда? в Москву, в газету
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Они пишут
4. чем?

Журналист пишет статью в газету.
ручкой
Я люблю писать карандашом.

Пиши(те)! Писал, -а, -и
Обязательным условием успешной работы с глаголами является запись
видовой пары глагола, временных форм, а также глагольного управления.
Данное пособие включает в себя не только презентацию групп, но и
пятиязычный (русский, английский, французский, арабский, персидский)
словарный материал (около 1000 наиболее употребительных глаголов) в
такой форме записывать НВ 1 что? куда? \ где?; кого? куда? к кому?.
Задания при работе с такой “Глагольной тетрадью” могут быть
различных типов, но все они направлены на самостоятельное
формирование высказываний. Наибольший интерес вызывают задания
описать картинку либо комикс, написать сочинение на заданную тему,
результатом работы над которыми является сознательно усвоенное
применение спрягаемых глагольных форм в речевой деятельности.

ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ЭТНИЧЕСКОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ В СЕМАНТИКЕ
ТУРКМЕНСКОГО ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО
Божко Н.М.
Украина, Харьков, Харьковский национальный технический
университет сельского хозяйства им. П. Василенко
Понимая под этнической ментальностью глубинный уровень
коллективного и индивидуального сознания, включающий и
бессознательное, современные исследователи отмечают, что она
формируется в зависимости от традиций, культуры, социальных структур
и всей среды обитания человека.
Исследование некоторых особенностей языка туркменов, а именно –
их имен – в русле этнолингвистического исследования представляет интерес
в том числе и для понимания внутреннего мира представителей данного
народа, позволяет лучше понять истоки их древней культуры, особенностей
самосознания и историко-культурных взаимосвязей с соседями.
Имена собственные являются одной из языковых универсалий. Их
особенности исследуются в лексикографическом, семантическом,
семиотическом и других аспектах.
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Составленные сегодня списки туркменских имен насчитывают более
15 тысяч. Не все из них описаны. Значения некоторых вызывает
определенные вопросы. Но в целом можно сказать, что данный пласт
лексики, несомненно, сохраняет этнические особенности, которые не
смогли сберечь многие соседние мусульманские народы. Туркменские
личные имена отличаются разноязычным происхождением. Это связано
с весьма сложными этническими процессами, проходившими на
территории Туркменистана.
Ислам принес туркменам наречение детей духовным лицом и
соответственно мощный поток мусульманских имен, арабских или
семитских по своему происхождению: Мола, Ишан, Ходжа, Сейит и
др. Но, несмотря на мощное влияние ислама, туркменская традиция
личных имен сумела сохраниться или, точнее, приспособиться к новым
условия. Поэтому у многих представителей, особенно старшего поколения,
можно встретить, кроме всем известного тюркоязычного имени
Какагельды (“отец пришел”), или Гарягды (“снег выпал”), еще и
арабское – Аблылла (“раб Аллаха”) или Абдырахман (“раб милостивого
Аллаха”). Детям, вместе с исламскими, часто давали местные имена,
которые потом были отражены в их документах.
ХХ век внес свой вклад в туркменскую антропонимию. Часть уже не
молодых туркменов являются носителями новоязычных имен, связанных
с советским периодом, которые сегодня исчезли из обихода: Владимир,
Маркс, Тельман, Клара и др.
Туркменский народ сумел сохранить понятные на родном языке
имена, которые дают информацию об их носителе. Так, например, многие
из них связаны с названиями месяцев народного календаря, когда
родился ребенок: Ашир, Сапар, Мерет, Режеп, Ораз, Байрам, Гурбан
(1,2,7,8,9,10 и 12-й месяцы туркменского варианта мусульманского
лунного календаря). Дети, родившиеся в священный для мусульман
день молитвы и отдыха – пятницу, носят имя Джума или Анна (пятница),
часто с глагольной добавкой “гельды” (пришел) или “дурды” (стал):
Аннагельды, Аннадурды и т.д. У девочек это Аннагуль (пятничный
цветок), Аннаджемал или Джумагозель(пятничная красавица) и др.
Часть имен связана с местом рождения: Мары, Марджик, Ашгабат;
или ситуацией и условиями рождения: Ёллы (дорожный), Ёламан
(благополучный путь), Дангатар (рассвет), Ягмыр (дождь).
Туркменские имена часто несут информацию, понятную только
носителям языка. Пословица говорит: “Прежде чем драться, узнай имя
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своего соперника”. Если противника зовут Чары, Бяшим или Алты, то
он, соответственно, четвертый, пятый или шестой мальчик в семье, и его
братья могут прийти к нему на помощь.
Мальчикам часто давали имена, которые были бы своеобразной
программой на будущее и отражали истинные мужские качества: Арслан
или Шир (лев), Гюйч (си ла ), Батыр (богатырь), Ме рдан
(мужественный); или имена-пожелания: Аман и Эссен (здоровый,
благополучный), Баллы (медовый), Бегенч (радость), Довлет
(богатство, достояние) и др.
В противоположность этому, в семьях, где часто умирали дети,
родители, чтобы отпугнуть злых духов, могли назвать своего ребенка,
например, Италмаз (собака не возьмет), Порсы (вонючий), Таган
(треножник), Куре (осленок) и тому подобные. Сегодня многие из этих
имен стали фамилиями туркменов.
Часть детей получали имена умерших предков, а иногда прямо
указывали на них: Какагельды (отец пришел), Атагельды (отец и дед
пришел) или Овезгельды (пришел взамен). У девочек тоже встречаются
странные на первый взгляд имена: Эдже (мама), Энее (мама, бабушка).
Такие дети являлись как бы реинкарнацией умершего и воплощали
переселение душ. Этих детей нельзя было бить или ругать, так этим
наказанием можно было оскорбить предков.
Традиция наречения именами-предсказаниями распространялась и на
женщин. В Центральной Азии туркменские женщины всегда славились
своей красотой. Поэтому здесь мы встречаем имена: Джемиле
(красавица), Кумуш (серебро), Алтын (золото), Гюллер (цветы),
Гызылгюль (роза), Гюлелек (мак), Наргюль (цветок граната),
Дестегюль(букет цветов), Бахаргюль (весенний цветок), Ширин
(сладкая), Дюрли (жемчужина) и др.
Таким образом, изучение туркменских личных имен дает обширную
информацию о традиционном образе мышления, обычаях, религиозной
жизни и быте этого народа.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
НА ОСНОВНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Борисова А.А., Сидорова Т.Д.
Украина, Харьков, Харьковский государственный
университет питания и торговли
Первой задачей, стоящей перед иностранными студентами,
приезжающими в Украину для получения образования, является овладение
русским языком в объеме, необходимом для обучения на основных курсах
вузов в соответствии с избранной специальностью.
По окончании подготовительного отделения студенты-иностранцы
приступают к занятиям на основных факультетах, где вместе с носителями
языка слушают лекции по общеобразовательным дисциплинам. Однако
преподаватели русского языка, работающие на первых курсах вузов,
отмечают, что студенты-иностранцы плохо воспринимают русскую речь
на слух и поэтому часто не понимают содержания лекций по специальным
дисциплинам. Они не готовы к аудированию лекций в естественных
условиях на 1-ом курсе основного факультета. Хотя сегодня достигнуты
большие успехи в методике преподавания русского языка как
иностранного, вопрос об обучении восприятия лекторской речи является
одним из нерешенных.
Анализируя состояния обучения аудированию на начальном этапе
овладения языком специальности можно сказать, что слушатели
подготовительных отделений недостаточно хорошо владеют умениями и
навыками восприятия информации на слух. Иностранные учащиеся
встречаются с большими трудностями, которые в первую очередь
обусловлены психологическими характеристиками указанного вида
речевой деятельности.
Наблюдения и беседы с преподавателями русского языка и
преподавателями-предметниками (физиками, химиками, биологами и т.д.)
показали, что целенаправленному обучению аудированию речевых
сообщений на специальную тему все еще не уделяется достаточного
внимания.
В разделе “Вводно-предметный курс” существующих учебных
пособий по “Языку специальности” приоритет отдается формированию
грамматических навыков, необходимых для работы с текстами по
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специальности. Упражнений по обучению аудированию мало. Число
заданий, связанных с восприятием на слух оформленных речевых
сообщений на профессиональную тему, минимально. Системность при
формировании и развитии аудитивных умений и навыков отсутствует.
Все более явственно обнаруживается необходимость пристального
внимания к целенаправленному обучению восприятию звучащих
сообщений на профессиональную тему, начиная с первых занятий по
овладению языком специальности, поскольку именно в этот период
закладывается база для дальнейшего развития умений и навыков в
восприятии лекционного материала.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Бортник Л.А., Столярова Н.П.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Для реалізації основної мети навчання ефективним є застосування
педагогічних методик, що сприяють підвищенню мотивації, комунікації,
самостійної діяльності студентів, адаптує освітньо-виховну діяльність
державних університетів України до вимог Болонського процесу.
Навчальні мотиви є необхідною умовою успішного виконання різних
видів діяльності. Вивченню мотивації навчальної діяльності присвячено
багато досліджень Б.Г. Ананьєва, М.І. Алексєєвої, І.С. Баспалової, Л.І.
Божович, П.Я. Гальперіна, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, А.К. Маркової,
М.В. Матюхіної та інших. У той самий час дослідники підкреслюють, що
мотиви навчання внутрішньо пов’язані з основними життєвими
відносинами студента, його потребами, завдяки чому вони набувають
спонукальної сили.
Мотиви в навчальній діяльності для іноземних студентів мають важливе
значення. Суттєву роль у діяльності людини відіграють усвідомлені мотиви,
наприклад, С.Л. Рубінштейн вважає [2: 92], що для включення студента
по справжньому в роботу, треба, щоб завдання, які перед ним ставились
під час навчання, були не тільки зрозумілими, але і внутрішньо
сприйнятими, тобто, щоб вони мали значущість для студента і знайшли,
таким чином, відгук і точку опори в його переживанні.
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Виявляючи й вивчаючи усі труднощі та умови, пов’язані з адаптацією
іноземних студентів на різних етапах навчання у вищому навчальному
закладі, учені вказують також і на важливість деяких чинників, що
визначають цей процес. Так, М.В. Делеу підкреслює [1: 30], що
визначальне значення має засвоєння студентами нових видів навчальної
та наукової діяльності. Їхня важливість, на думку вченого, зумовлюється
тією метою, що привела молоду людину до вищого навчального закладу:
прагнення одержати професію, підготувати себе до обраної спеціальності.
На початку навчального року готовність всіх студентів до навчальної
діяльності, їхні бажання отримати вищу освіту здаються викладачу
зрозумілими. Але вже через кілька тижнів у навчальних групах відбувається
досить чіткий розподіл студентів за їхнім ставленням до навчання: студенти,
які хочуть і можуть навчатися, і студенти, які не готові до навчання.
З метою виявити усвідомлення мотивів отримання освіти в Україні, було
проведено опитування іноземних студентів. На питання, чому вони вирішили
навчатись саме в Україні, більшість студентів відповіли, що їхнє рішення
визначалось високим рівнем розвитку освіти, бажанням краще пізнати
країну, відносно низькою оплатою за навчання. Більше 50% опитуваних
студентів вважають, що вища освіта дозволить їм розвиватись як
особистості, стати інтелігентами; приблизно 15% – що вона дасть їм престиж
у суспільстві та економічну стабільність, і лише 25% вважають, що вища
освіта – це дорога до майбутньої спеціальності. За нашими спостереженнями,
усвідомлене, активне ставлення до майбутньої професії сформовано у
студентів, які або вже почали навчатись у середніх або вищих навчальних
закладах на батьківщині за даною спеціальністю, або працювали в тій галузі,
яка їх цікавить. Наслідком відсутності або невизначеності планів щодо
майбутньої професії є зміна спеціальності студентами не тільки на
підготовчому, але й на основних факультетах. І таких студентів немало.
Таким чином, можна зробити висновок, що мотивація більшості
іноземних студентів, які прибули на навчання до вищів України, є
результатом переробки тих впливів, які вони сприймають з широкого
соціального середовища, свідомого й малосвідомого ставлення до цих
впливів, пов’язаного з життєвими установами і прагненнями. Усе це
впливає на мотиви навчання.
Список використаних джерел
1. Делеу М.В. Некоторые особенности проявления личностных свойств
студентов-первокурсников в условиях адаптации к вузу / М.В. Делеу // Сборник
Кишинев. гос. ун-та, 1990. – С. 29–31. 2. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях
исследования / С.Л. Рубинштейн. – М. : АН СССР, 1958. – 147 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В ПРЕПОДАВНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Ботвинова К.В.
Украина, Киев, Киевский национальный
лингвистический университет
История преподавания русского языка как иностранного насчитывает
более 1000 лет. Периоды и этапы развития методики отражают изменения,
происходящие в общественной, политической и социально-экономической
жизни общества. В начале нового тысячелетия исследования в области
применения информационных технологий в сфере образования были
признаны наиболее актуальными и перспективными. Разработка
компьютерных обучающих мультимедиа-программ перестала быть частной
проблемой. Сегодня можно с уверенностью говорить о становлении
нового перспективного направления дидактической науки – компьютерной
лингводидактики.
Использование ресурсов и услуг интернета для обучения русскому
языку как иностранному имеет исключительное значение, так как с их
помощью обеспечивается возможность реального общения на изучаемом
языке, предоставляется доступ к аутентичным материалам и огромному
числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и видеоформатах. [1: 25]
Всемирную Сеть в преподавании русского языка как иностранного
традиционно предлагается рассматривать в качестве:
- средства получения информации ( неограниченное количество
текстовых, звуковых и видеоматериалов на русском языке. различные
поисковые системы общего назначения (Google, Рамблер, Яндекс,
AltaVista, Yahoo и др.) и специализированные поисковые системы по
определенной тематике. Например, различные справочноинформационные ресурсы Рунета, информационно-образовательные вебпорталы, образовательные центры для изучающих русский язык как
иностранный и др.)
- средства коммуникации (различные информационнокоммуникационные веб-порталы и веб-сайты, предоставляющие
иностранным пользователям возможность общения с носителями
русского языка в режиме он-лайн (электронная почта, форумы, текстовые
и аудио-чаты, гостевые книги, средства IP-телефонии (Skype), блоги,
сетевые дневники и др.)
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- средства обучения. (обучающие ресурсы по русскому языку как
иностранному). Это сетевые обучающие программы, учебно-методические
комплексы, учебники и учебные пособия, инструментальные оболочки и
прикладные средства, позволяющие организовывать обучение, создавать
учебные материалы и управлять учебным процессом.
В наибольшей степени информационные технологии реализуют свой
потенциал в такой форме организации учебного процесса, как
дистанционное обучение.
Основу учебного процесса при дистанционных формах обучения
составляет контролируемая работа студента, который может заниматься в
удобном для себя месте по индивидуальной программе. При этом он имеет
весь необходимый комплекс специальных средств обучения, и у него
есть возможность контактировать со своим преподавателем .
Максимально использовать возможности дистанционного обучения,
применяя самые разные модели обучения, позволяют интерактивные
сетевые курсы.
Предъявление лексико-грамматических материалов (как обучающих,
так и контролирующих) в интерактивной форме имеет свои преимущества
перед предъявлением аналогичного материала на бумаге. Среди них:
1. Онлайн-взаимодействие.
2. Возможность вводить грамматический комментарий, объясняющий
ошибку.
3. Возможность генерировать разные варианты в пределах одного теста.
4. В отличие от печатных учебников, учебные материалы в Интернете
могут легко обновляться, расширяться, снабжаться дополнительными
заданиями. [2: 86]
К сожалению, современная экономическая и технологическая
ситуация в Украине на современном этапе является таковой, что основными
средствами обучения остаются печатные учебники и пособия. Но
предоставление приоритета самостоятельной работе студентов требует
переосмысления методических и методологических основ преподавания
языка и создания качественно новых пособий, соответствующих моменту.
Понимая всю необходимость создания электронного курса для
студентов-иностранцев подготовительного отделения Киевского
национального лингвистического университета и основываясь на
многолетнем опыте работы преподавателя, мы начали работу над
созданием онлайн-учебника “Learn Russian in Kiev”. Электронное учебное
пособие дополняет печатный учебник, содержит наглядный (иллюстрации,
видео), коммуникативный (тематические тексты, диалоги), тренажерный
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(системы разнообразных заданий и упражнений) и справочный (словари
и справочники) материал.
Данный курс будет интегрирован в процесс обучения студентов
подготовительного отделения и в будущем позволит прийти к созданию
программ дистанционного обучения на факультете.
Список используемых источников
1. Богомолов А.Н. Виртуальная языковая среда обучения русскому языку как
иностранному (лингвокультурологический аспект). – М. : МАКС Пресс,
2008. – 315 с. 2. Низовая И.Ю. Теория и практика создания электронного
учебника по русскому языку как иностранному : дис. канд. пед. наук :
13.00.02 / Низовая Ирина Юрьевна. – Москва, 2001. – 195 c.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Брусенцева Н.А., Надыкто С.И.
Украина, Харьков, Украинская
инженерно-педагогическая академия
Как известно, лингвострановедение – это тот аспект языка, который
изучает национально-культурный компонент языкового материала, то есть
лексические единицы, обозначающие национальные реалии или
отражающие национально-культурные особенности межнациональных
понятий. Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языковых
единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры
народа-носителя и среды его существования.
Предметом лингвострановедения является специально отобранный
языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка.
Страноведческий материал чрезвычайно велик по объёму и
разнообразен по содержанию. Нами составлен сборник текстов
“Знакомство с Украиной”, который служит источником социальнокультурных и страноведческих сведений (“Украина – государство в
Европе”, “Формирование украинской народности”, “Символы Украины”,
“Украинский фольклор”, “Украинский народный костюм”, “Национальные
и религиозные праздники”, “Т.Г. Шевченко – великий украинский поэт и
художник” и другие) для иностранных студентов. Темы охватывают период
от древних времен до современности. Тексты предназначены для
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аудиторной работы под руководством преподавателя во втором семестре
первого года обучения.
Мы произвели адаптацию оригинальных текстов: упростили
синтаксические конструкции, удалили сложные идиоматические
выражения и лексические единицы, старались избегать устаревших слов,
которые трудны для понимания на данном этапе обучения. Большинство
текстов снабжены лексико-грамматическими комментариями и имеют
задания, направленные на снятие языковых трудностей при чтении.
В результате работы над текстом студенты должны ориентироваться в
тексте, определять причинную и временную связи событий, анализировать
страноведческую информацию. Имеющиеся послетекстовые задания
направлены на стимулирование устной речи в виде связного,
последовательного и логически стройного высказывания. А задания на
краткое изложение в устной или письменной форме предназначены для
развития логического мышления и умения сжато изложить основную
мысль текста на иностранном (русском) языке, то есть по существу на
развитие навыков реферирования.
Вы бранн ые на ми тексты вызы ва ют ин терес у студен тов.
Использование лингвострановедческого подхода способствует
знакомству иностранных учащихся с лексическими реалиями русского
языка, формированию познавательных интересов и повышению
мотивации к изучению языка, расширению коммуникативных
возможностей, снятию культурологического барьера, стимуляции
познавательной активности обучаемых, помогает адаптации студентов в
новой социально-культурной среде.
В заключение хочется отметить, что усвоение лингвострановедческого
материала создает лингвострановедческую компетенцию, под которой
понимается целостная система представлений о национальных обычаях,
традициях, реалиях страны изучаемого языка.
Список использованных источников
1. Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании
русского языка как иностранного / Е.М Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.,
1992. 2. Томахин Г.Д. Лингвистические аспекты лингвострановедения /
Г.Д. Томахин // Вопросы языкознания. – 1986. – № 6.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ И ПРОБЛЕМА
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ
Брусенцова О.Д.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Одним из рациональных приемов, направленных на интенсификацию
процесса обучения иностранцев на русском языке, является работа с
публицистическим текстом. Газетная, телевизионная публицистика
удовлетворяет целый комплекс общественных потребностей. А само
движение публицистических жанров, их использование, понимается как
“ результат нового переосмысления жизни” / В. Шкловский /.
Публицистика является специфической формой познания
действительности. Особенность ее в том, что понятийно-логическое,
образно-эмоциональное начало образует нерасчленимое единство, синтез.
Система текста, таким образом, может быть представлена схемой:
публицист – факт – читатель. Рационально-логическое начало, которое
составляет основу публицистической заданности текста, предполагает
активное общение с аудиторией: социальная направленность задания
приобретает различные эмоциональные формы – фактологические,
структурные, лексико-стилистические. Само понятие “образность”
публицистического текста соотносится с представлением об элементах
ее художественности, относя это понятие только исключительно к жанрам
художественно-публицистическим – очерку, сатирическим жанрам и др.
Однако образная природа публицистики предопределена логикоэмоциональным воспроизведением действительности. Публицистический
образ носит типологический характер: индивидуальное в нем не
отрицается, но подчиняется общезначимому, социальному.
Образное воспроизведение социально очерченного характера, картина
явления и составляет основу публицистического текста, который не только
способствует формированию конкретных концепций, взглядов студентов,
но и проводит к их категориально-эмоциональной оценке текста.
Специфика художественно-публицистического образа текста определяется
его опорой на факт – обобщение возникает не только как результат
воспроизведения действительности, но и как следствие постоянно
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действующих ассоциаций студентов, предельно актуализирующих данное
описание. В то же время в художественно-публицистических жанрах
широко используются традиционные средства создания образа, включая
и композиционные приемы.
Оценочность и заданность художественно-публицистического образа
становятся важными составляющими текста / как в виде отдельных
элементов текста, так и в виде различных вариантов его структур /
звукоряд, видеоряд / и т.п.
Просмотр художественно-публицистических композиций вырабатывает
умение адекватно и во всей полноте воспринимать и анализировать
публицистический текст-рассуждение. А это – важная составляющая часть
языковой компетенции обучаемого. Определенной направленностью
“нравственного учительства” отмечаются и некоторые художественные
тексты. Усиление публицистичности в изучаемых художественных текстах
не противопоставлено художественному, не вступает с последним в
“полемические” отношения. Именно синтез подобных образований в
рамках единой стилевой системы учебного текста служит объединению
стилей лексических уровней с различной степенью “публицистичности”,
делает возможным создание особой “ перенапряженности”
художественной мысли, в которой важна особая точность выражения.
Передавая звучащий образ автора, его эмоциональную напряжённость,
публицистический текст позволяет учащимся уловить тот личный тон,
“включенность” автора в текст, без которого не может быть публицистики.
Открытое выражение авторской оценки в публицистическом тексте
воссоздает образ автора не только в его конкретной социально-бытовой
определенности, но и формирует “литературный” образ, близкий “лику”
писателя. Анализ “образа автора” в структуре публицистического текста
как особым образом организованной структуре позволяет выявить ряд
не только различных особенностей этой категории, но и определить
непосредственную связь форм ее воплощения с жанровыми признаками
текста. Например, в жанре информации, хроники образ автора обезличен,
представлена определенная общественная точка зрения на определенные
события.
В репортаже, интервью автор – действующее лицо. В очерке “я” автора,
его индивидуальная оценка героя, события являются источником
обобщений, образного осмысления текста.
Таким образом, занятия в группах по аудированию публицистических
текстов на продвинутом этапе обучения должны учитывать уровень
сфомированности умений студентов работать с текстом, а также умения
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построить монологическое высказывание, следить за движением создания
образа автора в различных публицистических текстах.
Список использованных источников
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М. : Искусство,
1979. – 424 с.

ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ ФОРМУЛ
ПРИВЕТСТВИЯ С ТЕМПОРАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Бурякова Е.С., Петренко И.П., Бабакишиева Е.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Этикетные слова в каждом языке, в том числе и русском, обладают
ярко выраженной национальной спецификой и требуют дополнительного
комментирования в иноязычной аудитории.
Эквивалентные формулы сопоставляемых языков могут иметь разную
лексико-семантическую структуру, разные лексико-семантические
варианты, разные типы лексических значений и т. д.
Например, в арабском литературном языке по сравнению с русским
существуют синонимичные формулы приветствия с темпоральным
значением, каждая из которых выступает как равноправный вариант
речевой нормы. Это позволяет носителям языка использовать в ситуации
приветствия в качестве ответной реплики либо тождественную репликестимулу, либо синонимичную ей формулу приветствия. Формулы
приветствия в диалогических единствах “Sabah alkhaer – Sabah alnuor”
(“Доброе утро – Светлое утро”), “Nahar taieb – Nahar saied” (“Добрый
день – Счастливый день”), “Masaa alkhaer – Masaa alnuor” (“Добрый
вечер – Светлый вечер”) совпадают по своей стилистической
принадлежности и лексико-грамматической структуре, имея в своём
составе стержневую лексему, обозначающую время суток (sabah, nahar
и masaa), и соотносительные по семантике прилагательные alkhaer
(“добрый”), alnuor (“светлый”), saied (“счастливый”).
В то же время в английском и русском языках формула приветствия,
начинающая диалог, совпадает с формулой приветствия, которая завершает
диалог. Так, в английской диалогической речи формуле приветствия с
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темпоральным значением должна строго соответствовать та же формула
приветствия, то есть нормативным является обмен приветствиями типа
“Good morning – Good morning”, “Good everning – Good everning”. Согласно
нормам русского речевого этикета подобные соответствия также являются
предпочтительными (ср. диалогические единства “Доброе утро – Доброе
утро” и “ Добрый вечер – Добрый вечер”), однако в русском языке
возможны некоторые отступления от данной речевой нормы, что находит
отражение в таких речевых несоответствиях, как “Здравствуйте – Добрый
день”.
В китайском языке формулы приветствия с темпоральным значением,
используемые утром, днём и вечером, различаются по частоте
употребления. Наиболее употребительными являются формулы приветствия
Zao shang hao (“Доброе утро”) и Wan shang hao (“Добрый вечер”), тогда
как формула приветствия Zhong wu hao (“Добрый день”) аналогично
арабской Nahar taieb используется крайне редко.
Знание этикетной лексики изучаемого языка, её правильное
использование не только позволяет иностранным учащимся адекватно
участвовать в акте коммуникации, но и помогает получить более полное
представление о традициях и обычаях данного народа, поскольку этикетные
единицы наиболее точно передают особенности отношений между
представителями определённой нации, условия их жизни, быта, норм
поведения и общественно-исторический опыт.

THE ADVANTAGE OF CASE METHOD APPLICATION
IN TEACHING MANAGEMENT
Tetiana Buchynska
Ukraine, Ternopil, Ternopil National Economic University
The excitement of effective teaching and learning with cases provides a
unique and extremely satisfying experience to the case teacher and to the
students. Almost a century ago the Harvard Business School chose the case
method as an effective way of teaching business administration. Today the
use of cases is no longer the preserve of a few selected schools of business.
Cases are now taught around the world in a wide variety of disciplines
(management in particular) giving the students a chance to learn by doing
and by teaching others. The repetitive opportunity to identify, analyze and
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solve a number of issues in a variety of settings prepares them to become
truly professional in their future field of work. Other educational methods
such as an exercise, a problem, an article or simulation are different from a
case in that they do not contain real life data and the learners have not such a
possibility to reveal themselves. Cases are the product of a carefully thoughtout process. The whole point behind using cases is to allow the students to
take on the roles and responsibilities of specific people in specific organizations.
Cases provide an opportunity to become deeply involved in decisions
actually faced by real people in real organizations; to take ownership, to feel
the pressure, to recognize the risks, and to expose ideas freely to others. No
other traditional method can give such an opportunity to reveal oneself as the
case method can. It should be also pointed out in the experience the students
will accumulate over time while addressing these issues and challenges across
a wide range of functional areas, levels of responsibilities, types and sizes of
organizations as well as location throughout the world. There is a wealth of
learning opportunities in each case as far as the students are put into the
decision maker’s position.
Cases give the future specialists a chance to practice the art as well as the
science of management in a laboratory setting, with little corporate and risk
involved. In essence, cases provide management students the opportunity to
practice on the real thing harmlessly and thus to avoid future mistakes in real
situations. Cases are also an excellent tool to test the understanding of theory,
to connect theory with application, and to develop theoretical insights. In
other words cases give the opportunity to see how theory applies in practice.
Moreover, they provide information about how work is planned and organized
in various settings, how systems operate and how organizations compete.
Because of the discussion-based format of the case method, they are an
excellent vehicle for developing self confidence, ability to think independently
and work cooperatively. These three aspects are the most important particularly
in managerial activity. Moreover, cases foster the development of insights
into students’ own strengths and weaknesses and allow for profound personal
growth.
In the business world managers need to adapt to ever changing
circumstances and cases help them to develop a vide range of very useful
skills. Among them are: analytical skills, decision-making skills, application
skills, oral communication skills, time-management skills, interpersonal or
social skills, creative skills and written communication skills. The case method
enables to develop qualitative and quantitative frameworks to analyze business
situations, including problem identification skills; data-handling and critical
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thinking skills. Case method helps to generate different alternatives, to select
decision criteria, to evaluate options, to choose the best one, and to formulate
congruent action and implementation plans. Cases provide an opportunity to
practice using the tools, techniques and theories. The case method provides
ample opportunity not only to listen but to express construct arguments.
Under the heavy pressure of case preparation and the juggling of various
other responsibilities the students are forced to schedule educational activities
carefully and manage time effectively. In small group and large group discussion
the case method promotes learning how to deal with peers. It also includes
conflict resolution skills and the art of compromise. Because no two business
situations are quite the same, the case method encourages looking for finding
solutions geared to the unique circumstances of each case. It involves
imagination in problem solving as there are normally multiple solutions to
each case. Written communication skills are easily gained through regular
and effective note-taking, case report and case exam.
Taking into account all that was mentioned above one can hardly reject
the advantage of case method application in teaching management. The
excitement of effective teaching and learning with cases provides a unique
and extremely satisfying experience. They allow students to take on the roles
and responsibilities of specific people in specific organizations and become
deeply involved in decisions; to take ownership, to feel the pressure, to
recognize the risks and to expose one’s ideas to those of others. Cases give
the students a chance to practice the art as well as the science of management;
force students to make decisions and specify missing information. Cases
help to develop self-confidence, the ability to think independently and work
cooperatively. And what is more – teaching and learning with cases is fun.

ФЭН-ШУЙ В АУДИТОРИИ
(ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ)
Валит Е.С.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
“В этом мире самым могущественным является то, что невозможно
увидеть глазами, услышать ушами и почувствовать”, – сказал когда-то
знаменитый мудрец Лао Цзы [4: 20]. Фэн-шуй сознания – это
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одновременно и точная наука, и образное искусство. Осознание того,
что нельзя увидеть и услышать – внутреннего мира человека, познание
глубинных психических процессов и своей изначальной сущности – вот
его цель.
Человеческий разум представляет собой уменьшенную модель
Вселенной и является обителью идей, местом, где зарождаются разумные
мысли. Внутренний, мысленный фэн-шуй воздействует на потоки
сознания, а человеческий мозг понимается при этом как дом. Создать
наиболее благоприятную обстановку для восприятия добрых токов
Вселенной нужно прежде всего в своей голове! Дом человека – это
проекция его сознания.
И если говорить о традициях и новаторстве в методике преподавания
РКИ, то “это имеет не только познавательный, но и чисто практический
смысл, т.к. позволяет понять, на каком этапе эволюции методической
мысли мы находимся сейчас и будем находиться в ближайшем будущем”
[3: 372]. Изучение истории методов обучения позволяет сделать вывод,
что любая базисная методическая новация – это противоречие уже
существующим представлениям о методах обучения.
Современные исследователи полагают, что лингвострановедение и
лингвокультурология недостаточно уделяют внимания проблемам “человек
в языке” и “человек в культуре”. Литературу недаром называют еще и
“человековедением”. Движение навстречу личности каждого студента
возможно в первую очередь на занятиях по литературе, поскольку в
разговоре “о самом себе” становится наиболее продуктивным
взаимообогащающий культурологический обмен энергоинформационными
мыслеформами по сакральному замкнутому кругу “преподаватель –
студент – преподаватель”.
Благоприятные условия в аудитории возможно создать, если учитывать
неразрывную взаимосвязь “дома человека” – внешнего и внутреннего,
комнату и сознание. Каждый предмет в окружении обладает определенной
архетипичной символикой формы, вида и назначения. Фэн-шуй работает
с этими архетипами на уровне их зарождения в сознании, и это не
инструмент для философствования, а средство материальной и духовной
гармонизации теоретического знания и всех ментальных потоков, мыслей
и желаний, возникающих в сознании учащихся в универсальном
стремлении личности быть успешным на профессиональном поприще и
счастливым в жизни. Поэтому преподавателю очень важно дать этим
потокам правильную направленность, периодичность, уметь регулировать
их движение, направлять и перенаправлять их.
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рубеже веков: тенденции развития / Л.В. Московкин // Мир русского слова и
русское слово в мире. XI Конгресс МАПРЯЛ, том 6 (1), Heron Press, София,
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практической культурологи, 2002. – 127 с.

ДИАЛОГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ
Васецкая Л.И., Турковский С.П.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
В научно-методической литературе уделено достаточно много внимания
учебному диалогу как форме обучения иностранных студентов. Однако
аспект использования учебно-профессионального диалога в качестве
формы контроля и самоконтроля самостоятельной работы студентовнефилологов с текстом по специальности, на наш взгляд, освещен
недостаточно и ждет своего исследования.
Необходимость выполнения студентами-иностранцами достаточно
большого объема самостоятельной работы (30-40 % от всей учебной
нагрузки) при овладении учебно-профессиональной сферой общения на
уроках русского языка требует от преподавателей-практиков поиска не
только индивидуальных форм организации самостоятельной работы, но
и широкого использования ее коллективных форм реализации и контроля.
Именно применение учебно-профессионального диалога на
заключительном этапе самостоятельной работы и в аудитории, и вне
аудитории способствует взаимоконтролю и самоконтролю со стороны
студентов, как субъектов обучения.
Остановимся на рассмотрении такого вопроса, как диалог и формы
контроля и самоконтроля сформированности коммуникативных навыков
у студентов при выполнении ими самостоятельной работы. Выбор диалога
достаточно органичен, поскольку научное мышление по самой своей
природе диалогично.
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Коммуникативная задача составления диалога по заданной теме
ставится перед студентами-иностранцами после прочтения текста по
специальности и самостоятельной работе с ним. В данном случае
предполагается, что достижение поставленной цели возможно только
коллективно. Причем диалог будет протекать эффективнее, если студенты,
являясь субъектами осуществления самостоятельной деятельности, сами
подбирают себе партнеров, руководствуясь симпатиями, эмоциями,
коммуникативными потребностями. Количество партнеров минимально
может быть два человека, а максимальное – не более 3-4, что
автоматически усложняет интенциональную программу диалога (в этом
случае – полилога) и возможно лишь при высоком уровне речевой
подготовки студентов к данному виду коммуникации.
Опираясь на текст, иностранные студенты размышляют по заданному
вопросу, высказывают собственные мысли, выражают согласие или
несогласие с выдвинутым положением и т.д. Но, чтобы успешно решить
поставленную преподавателем общую коммуникативную задачу на
лексико-грамматической и коммуникативной базе научного текста, весь
коллектив учащихся обязан соблюдать определенную стратегию и
вырабатывать соответствующие диалогические тактики, которые освоены
студентами на практических занятиях по иностранному языку. Таким
образом, иностранцы во время выполнения самостоятельной работы в
презентационном диалоге демонстрируют уровень сформированности
коммуникативных и речевых навыков ведения диалога-расспроса или
диалога-беседы.
Диалог как одну из коллективных форм работы с текстом по
специальности отличает различная степень организованности речевых
взаимодействий. Полная согласованность речевых тактик в диалоге
достигается, когда партнеры взаимодополняют и коммуникативно
поддерживают друг друга. Частичная согласованность – демонстрируется
при взаимоисключении речевых тактик одного студента другими, но при
этом соблюдается принцип равноправного участия всех в формулировке и
решении коллективной задачи общения. Инициатива в этой коллективной
форме самостоятельной работы передается участниками диалога
попеременно друг другу. Обязательное программное условие составления
диалога – это то, что участнику диалога необходимо вступить в контакт с
партнером, выслушать его, вовлечь в диалог, понять интенции другого и
суметь предложить свою интенциональную программу для ведения диалога.
Однако диалог характеризуется не только равноправным участием всех
субъектов общения, но и дифференциацией ролей, т.е. перед нами менее
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полная разновидность коллективизма. Проявляется она в следующих
моментах:
1) речевые действия членов коллектива (партнеров по диалогу)
“опираются” на проработанный текст по специальности, но не
“развертывают” реплики друг друга;
2) ведущую, активную роль принимает на себя всего один из
участников диалога;
3) один из партнеров выдвигает навстречу коллективному плану
общения собственный, не совпадающий, а лишь “увязанный” с общей
интенциональной программой коммуникации. Следовательно, такая форма
работы с текстом по специальности, как диалог, сочетает в себе две
антитенденции – кооперирование и самостоятельность.
Исходя из вышесказанного, мы представляем возможным эффективно
и рационально использовать составленный иностранными студентами на
базе текста по специальности диалог как форму проверки уровня
сформированности у них коммуникативных и речевых навыков в процессе
осуществления ими самостоятельной индивидуальной и групповой
деятельности.

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
В РАМКАХ CLIL-ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР
УСИЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Вдовина Е.К.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
Англоязычный термин “Content and Language Integrated Learning”
(интегрированное изучение контента и языка) в виде сокращения
“CLIL” с добавлением слова “обучение” утвердился в европейском
образовании с 1990-х годов. Он широко используется для обозначения
такого подхода к обучению в школе, среднем учебном заведении и
университете, при котором ставится двойная цель одновременного
овладения предметным знанием по определенной дисциплине, будь то
история, биология или математика, и иностранного языка. Термин
“ CLIL-обучение” пришел на смену терминам “ билингвальное
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обучение”, а также “обучение на билингвальной основе” не только в
силу краткости термина и удобства в межкультурной профессиональной
коммуникации, но и для дифференциации CLIL-обучения и сферы
билингвального обучения в условиях сосуществования этносов,
говорящих на разных языках.
В CLIL-обучении иностранный язык используется и как средство
коммуникации в академической среде, и как средство познания в
определенной области знания, и в сфере европейского высшего
образования рассматривается как дополнительный импульс для
расширения международных академических связей. Основная тенденция
последнего десятилетия проявляется в усилении английского языка в
качестве lingua franca в академической среде. Один за другим
европейские университеты вводят отдельные предметы и целые
программы на английском языке. И это относится не только к странам,
государствен ный язык которых не входит в группу ши роко
распространенных мировых языков, например, финский или шведский
языки. Англоязычные треки становятся нормой в университетах немецкоговорящих стран. И хотя высокий интерес к обучению по обмену в
университетах Германии стимулирует интерес к изучению немецкого
языка, но, как показывают широкомасштабные исследования, немецкий
язык рассматривается студентами как важный для повседневного
общения во время учебы в Германии, а основным языком академической
деятельности, учебной, научно-исследовательской, и в Германии остается
английский язык.
Практика возросшей международной академической мобильности в
России также подтверждает данную тенденцию. Особую роль английский
язык играет в образовании студентов экономических специальностей. Это
обусловлено как культурно-историческими, так и социальнополитическими обстоятельствами. Интеграционные процессы в высшем
образовании, а также развитие компетентностного подхода, получившие
отражение в федеральных государственных стандартах третьего поколения
естественным образом требуют усиления междисциплинарных,
межпредметных связей в сфере обучения английскому языку студентов
неязыковых вузов и, в частности, будущих экономистов и менеджеров.
В России поиски способов реализации междисциплинарного подхода
ведутся по разным направлениям. CLIL-обучение в неязыковых вузах
представляется одним из направлений, способных обеспечить
эффективность формирования такого уровня академического двуязычия,
который позволяет более активно использовать английский язык, во59
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первых, в самом процессе овладения профессионально-значимыми
компетенциями, во-вторых, добиваться этого на более ранних этапах
бакалавриата и, в-третьих, в достижении цели своевременной
академической подготовки российских студентов для более активного
включения в европейское образовательное пространство, созданное в
своей основе в рамках Болонского процесса.
В представляемой статье рассматриваются характеристики CLILобучения, обусловливающие специфику данного междисциплинарного
подхода и его преимущества в решении задачи формирования и развития
академического двуязычия. Рассматриваются также проблемы, которые
необходимо решать для того, чтобы как можно более полно реализовать
потенциал, заложенный в CLIL-обучении. Двойная целевая ориентация
CLIL-обучения требует пересмотра многих вопросов методики
иноязычного преподавания, совмещенного с изучением неязыкового
предмета. Это обусловлено смещением акцентов в определении целей
и задач обучения, спецификой определения содержания обучения, особой
важностью принципа взаимосвязанного обучения всем видам речевой
деятельности, а также необходимостью разработки специальных форм
контроля и измерения уровня достижения в CLIL-обучении.
Среди предпосылок, необходимых для реализации CLIL-обучения,
следует выдели ть приверженность и дее интеграции России в
европей ское образовательное
прост ран ство,
сп еци фи ку
институционального контекста, разработку теории и методики,
обеспечивающих эффективный процесс овладения английским языком
на билингвальной основе.
Процессы, происходящие в современном высшем образовании,
отличаются исключительной динамичностью. То, что казалось
неактуальным еще несколько лет назад, сегодня воспринимается как
неотъемлемая часть образовательного процесса. Включение России и
других стран постсоветского пространства в процесс изучения теории
и практики CLIL-обучения, обмен опытом будет способствовать
повышению качества академической профессионально ориентированной
иноязычной подготовки студентов этих стран.
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НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ
У ВИКЛАДАННІ МОВ У ВНЗ
Вернигора Т.А.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені Г.С. Сковороди
Актуальність обраної теми зумовлена тим, що одним із найважливіших
стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації освіти України
є забезпечення якості підготовки студентів на рівні міжнародних стандартів.
Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни форм та технологій
навчання.
Мета дослідження – проаналізувати можливості використання ІКТ
під час проведення нестандартних занять у викладанні мов у ВНЗ.
Послідовники гуманістичного підходу спираються на “Я – концепцію”
і відстоюють право студентів самостійно досягати мети, розв’язувати
завдання, заглиблюватися в суб’єктивний досвід та прогнозувати його
наслідки.
Звідси ідеї “активного навчання”, “безпосереднього досвіду”,
“персональних знань”, “необхідність створення атмосфери відвертості
та взаєморозуміння”; згідно з такими ідеями змінюється зміст навчання
[1: 20].
Проаналізуємо такі розповсюджені форми проведення нестандартних
занять:
1. Інтегроване заняття. Як правило, таке заняття проводить два вчителі.
Вони спільно здійснюють актуалізацію знань за двома напрямами
опитування (якщо це потрібно), виклад нового матеріалу тощо. При
застосуванні сучасних засобів навчання полегшується передача матеріалу
– так, на заняттях зі студентами використовують презентації, аудіо- та
відеоматеріали, що підвищує їхній інтерес, мотивацію, пізнавальну
активність.
2. Дослідницьке заняття. Його мета полягає в одержанні навчальнодослідницької інформації з першоджерел. Ці заняття розвивають фахові
знання, вміння і навички, стимулюють пізнавальну активність та
самостійність. При сучасній поширеності Інтернету, він часто стає
джерелом для пошуку навчальної літератури та наукової інформації на
спеціалізованих наукових сайтах.
3. Рольова гра. Вимагає від студента прийняття конкретних рішень у
проблемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений
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сценарій, головну частину якого необхідно доопрацювати студентам. Під
час застосування такої форми заняття для його підготовки теж неабияку
роль відіграє Інтернет. Це дає можливість спілкуватися з іншими
студентами, вибирати матеріал тощо.
4. Театральна (театралізована) вистава. На відміну від рольової гри,
вистава передбачає більш чіткий сценарій, що регламентує діяльність
студентів безпосередньо на заняттях і збільшує їхню самостійність під час
підготовки сценарію. Тут засобами упровадження можуть бути проектори,
аудіо- та відеосупровід дій для більшої видовищності та запам’ятовування
навчального матеріалу.
Використання сучасних засобів навчання значно покращує якість
подання матеріалу будь-якого нестандартного уроку та ефективність його
засвоєння студентами. Сучасні технології навчання, що допомагають
нам посилити ефективність проведення нестандартних занять, об’єднують
традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку) і динамічну
інформацію (мову, музику, відео, анімацію), обумовлюючи можливість
одночасного впливу на зорові і слухові органи сприйняття студентів.
За умови поступового впровадження сучасних технічних засобів,
інтерактивних методів і технологій, в аудиторну та позааудиторну роботу –
через застосування нестандартних занять, тренінги, творчі конкурси,
проекти спілкування з носіями мов, що вивчаються.
Ми дійшли висновку, що використання різних форм нестандартних
занять (із застосуванням сучасних засобів навчання) забезпечує необхідні
умови для активізації пізнавальної діяльності кожного студента, сприяє
розвитку навчальної діяльності й досягнення основних цілей навчання
предмету, формує відповідальне та творче ставлення до навчання,
підвищує мотиваційний компонент як у кожного окремого студента, так
і під час застосування групових методів, всієї групи студентів, що має
наслідком загальний зріст зацікавленості та власне ефективне вивчення
мов у ВНЗ.
Список використаних джерел
1. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных
педагогических поисках / М.А Кларин. – М. : AKADEMIA, 2004. – 115 с.
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Вертегел В.Л.
Україна, Запоріжжя, Запорізький юридичний інститут
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення
державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство
неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти,
спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних спеціалістів на
міжнародному та європейському ринках праці. Важливим кроком до
реалізації означених цілей є приєднання України до Болонського процесу.
Болонський процес для України – це структурне реформування
національної системи вищої освіти, зміна освітніх програм та
впровадження необхідних інституційних перетворень у вітчизняних вищих
навчальних закладах, у тому числі закладах системи МВС, що вимагає
проведення ґрунтовного порівняльного аналізу національної освітньої
системи з європейською, прийняття урядом нормативно-правових актів,
які сприятимуть модернізації української освіти і науки.
Одним із завдань кредитно-модульної системи організації навчального
процесу є стимулювання його учасників до самоосвітньої діяльності з
метою досягнення високої якості вищої освіти. Отже, змістом навчальновиховних заходів у модульному навчанні має бути активна самостійнотворча пізнавальна діяльність тих, хто навчається. Проте, як свідчить
практика, більшість суб’єктів навчального процесу не готові до здійснення
самостійної роботи: у них не розвинені вміння організовувати самостійну
діяльність, розподіляти свій час. Особливо актуальним стає питання
розвитку самостійності і здатності до самоосвіти, коли йдеться про освіту
майбутніх юристів, адже для них вельми важливими є навички отримання,
осмислення, переробки та інтерпретації навчальної інформації.
Кредитно-модульна система навчання передбачає значне збільшення
обсягів самостійної роботи. Однак слід зауважити, що широке
впровадження самостійної роботи у практику всіх освітніх закладів, а
також вищих навчальних закладів МВС дещо стримується, оскільки
методика її організації є досить нелегкою справою. Визнано, що існують
три компоненти самостійної діяльності: мотиваційний, змістовий та
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процесуальний [1: 16]. Використання викладачем цих компонентів на
заняттях сприяє науково обґрунтованій організації педагогічної діяльності,
а також мотивує тих, хто навчається, до самостійного здійснення навчальної
діяльності в позааудиторний час.
Результати навчальної діяльності студентів набудуть змістовності за
умов чіткого усвідомлення ними кінцевих цілей здобуття вищої освіти і
значної ролі самостійної пізнавальної діяльності як необхідного складника
на шляху їх досягнення. Самостійна робота має бути вільно обраною,
внутрішньо вмотивованою діяльністю. Студенти повинні усвідомлювати,
що систематичні самостійні заняття з кожної окремої дисципліни
забезпечать їм більш швидке і плідне досягнення проміжних цілей
навчання, які, у свою чергу, підпорядковані кінцевій меті. Слід зауважити,
що викладач має постійно доводити тим, хто навчається, необхідність
самовдосконалення та самостійної роботи. Пізнавальна самостійність
студентів формується за умов, коли викладач не тільки передає їм навчальну
інформацію, але формує у них потребу й готовність до оволодіння нею,
стимулює їхні самостійність та активність у навчанні.
Самостійна робота при вивченні іноземних мов, хоча і не може бути
пріоритетною формою навчання, проте відіграє досить важливу роль, адже
вона ініціює пізнавальну розумову діяльність тих, хто навчається, спонукає
їх до активного творчого пошуку, сприяє довготривалості
запам’ятовування опрацьованих матеріалів, більш глибокому їх
осмисленню. Важливим постає також уміння самостійно керувати своєю
навчальною діяльністю, планувати свій час та обсяг матеріалу для
опрацювання.
Оволодіння іноземними мовами в нефілологічному вищому
навчальному закладі значною мірою детермінується ефективністю
самостійної роботи студентів – вдома, у бібліотеці, в комп’ютерному класі.
Самостійність при вивченні іноземної мови, як і в усіх інших випадках,
означає активну, відповідальну діяльність самого студента від моменту
планування і прогнозування роботи до моменту її здійснення, діяльність,
що містить сутнісні елементи самоконтролю, самооцінки й самокорекції.
Отже, система підготовки юридичних кадрів у відомчих закладах освіти
переживає сьогодні період пошуку нових стратегічних напрямів свого
розвитку. Рух на оновлення освіти сприяв формуванню ідеї переходу до
особистісно орієнтованого навчання, що передбачає організацію навчальновиховного процесу, спрямовану на оволодіння системою знань, умінь та
навичок, способів творчої діяльності. Необхідними є ціннісні орієнтири
для виконання науково-навчальних завдань, значущих для реалізації
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особистості, розвитку її інтелектуального й духовного потенціалу. Тому
впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес освітніх
закладів МВС є нагальною потребою сьогодення й має суттєво поліпшити
якість вищої освіти, забезпечити конкурентоспроможність випускників
на європейському та міжнародному ринках праці. Самостійна робота
студентів як невід’ємний складник кредитно-модульної системи навчання
сприятиме підвищенню рівня знань, поліпшенню їхньої професійної
підготовки, вмінню самостійно мислити та приймати рішення.
Список використаних джерел
1. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної
системи навчання у вищих навчальних закладах України / [Гребенюк Г.Є.,
Василенко О.М., Вертегел В.Л. та ін.]; за заг. ред. проф. Г.Є. Гребенюка. –
Харків, 2007. – 148 с.

АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ
Висоцька З.І., Джунусалієва Г.Д.
Україна, Одеса, Одеський державний економічний університет
Успішність вивчення іноземними студентами дисципліни “Українська
мова як іноземна” до певної міри залежить від рівня сформованості в них
навичок і вмінь володіння такими видами мовленнєвої діяльності, як
читання, аудіювання, говоріння, письмо.
Сучасна дидактика визначає аудіювання, по-перше, як самостійний вид
навчальної діяльності, що характеризується предметним змістом,
структурною організацією, дією певних механізмів; по-друге, як вид
мовленнєвої діяльності [2]. Мовознавці І.О. Зимня, К.К. Ібакаєва
вважають, що навчальна та мовленнєва діяльність з аудіювання – два
взаємопов’язані явища [3]. Результатом аудіювання як виду навчальної
діяльності є засвоєння навчального матеріалу, що викладається, а результат
аудіювання як вид мовленнєвої діяльності полягає в безпосередній участі
в комунікативному акті для задоволення пізнавальних, навчальних,
естетичних та інших потреб [1].
Науковці С.В. Гапонова, Л.М. Морська, Т.В. Новак зазначають, що
аудіювання тісно пов’язане з говорінням, оскільки його розвитку сприяє
вся навчальна робота над говорінням, а процес говоріння включає
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аудіювання як операцію зворотнього зв’язку, таким чином, аудіювання
функціонує в будь-якому акті говоріння [4]. Аудіювання також пов’язане
з читанням, оскільки обидва види цієї діяльності належать до рецептивних
видів мовленнєвої діяльності. Крім того, аудіювання обов’язково пов’язане
з письмом, тому що у процесі графічного оформлення інформації людина
завжди на підсвідомому рівні промовляє і чує те, що пише.
Ураховуючи ці положення, сучасна методика викладання іноземної
мови, яка сьогодні ґрунтується на комунікативно-діяльнісному принципі
навчання, вважає, що саме з аудіювання починається процес оволодіння
усною комунікацією, який передбачає слухання, сприймання та розуміння
змісту чужого мовлення. Отже, аудіювання є потужним засобом навчання
мови, що сприяє:
– розвитку фонетичних навичок (надає можливість студентам оволодіти
звуковим і фонемним складом української мови, її інтонацією, тобто
ритмікою, наголосом, мелодикою);
– формуванню навичок і вмінь правильної вимови;
– формуванню навиків роботи із цілісним текстом.
Позитивний результат виявляється у вмінні студентів логічно
формулювати та послідовно викладати головну інформацію прослуханого
тексту відповідно до завдань і цілей навчання.
Як уже зазначалося, вивчаючи українську мову як іноземну, студент
повинен оволодіти чотирма видами мовленнєвої діяльності: читанням,
аудіюванням, говорінням, письмом. Студенти також повинні вміти читати,
усвідомлювати та запам’ятовувати зміст прочитаного, диференціюючи в
ньому головне та другорядне, мати загальне уявлення про спілкування й
мовлення, монологічне й діалогічне мовлення; адресанта й адресата
мовлення; основні правила спілкування; типи мовлення (розповідь, опис,
роздум); уміти поділити текст на абзаци, мікротеми [1: 3].
Навчання іноземних студентів української мови в Одеському
державному економічному університеті (ОДЕУ) здійснюється викладачами
кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Починаючи курс
аудіювання з іноземними студентами, викладачі кафедри переконані, що
саме такий вид навчальної діяльності допомагає студентам оволодіти
відповідними знаннями, створює умови для формування вмінь у студента
вести розгорнутий монолог чи діалог, а з часом – ефективну, конструктивну
бесіду на будь-яку професійну тему. Тому навчання аудіювання в ОДЕУ
має системний характер, оскільки формування відповідних навичок і вмінь,
а також їх подальша автоматизація вимагають тривалої та постійної роботи
як з боку викладача, так і з боку студента. У процесі оволодіння студентами
66

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

цим видом мовленнєвої діяльності застосовуються інтерактивні методи
викладання, що сприяють залученню до навчальної діяльності всіх
студентів, коли кожен робить свій індивідуальний внесок, відбувається
активний обмін знаннями, ідеями, способами навчання. Це групове,
колективне навчання, де і студент, і викладач є рівноправними суб’єктами
навчального процесу, в якому монолог викладача має перетворитися на
діалог двох колег, один з яких є більш досвідченим. Сучасна методика
орієнтується саме на діалог як засіб комунікативної спроможності, що
робить навчальний процес, у якому використовуються інтерактивні
інноваційні технології, особливо цікавим та ефективним.
Отже, з’ясувавши значення базових понять аудіювання і
проаналізувавши навчання аудіюванню у процесі вивчення української
мови як іноземної в ОДЕУ, можна зробити висновок, що мовні вміння та
навички в аудіюванні з української мови як іноземної дозволяють
студентам, майбутнім економістам, успішно вирішувати комунікативні
завдання у процесі набуття професійних знань.
Список використаних джерел
1. Джерело [Текст]: практичний посібник з аудіювання для іноземних
студентів. Вип. І. / С.М. Кіршо, Н.Я. Купрата, З.І. Висоцька [та ін.]. – 2-е вид.,
випр. та доп. – Одеса : ВМВ, 2011. – 180 с. 2. Зимняя И.А. Смысловое восприятие
речевого сообщения [Текст] / И.А. Зимняя // Смысловое восприятие речевого
сообщения (в условиях массовой коммуникации). – М. : Наука, 1976. – С. 5–33.
3. Ибакаева Е.К. Аудирование как вид учебной деятельности [Текст] /
Е.К. Ибакаева // Педагогическое образование. – 2009. – № 2. – С. 78–83.
4. Новак Т.В. Аудіювання як засіб навчання іншомовного спілкування [Текст]
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ
Виктор И.В.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”
Особенностью последних лет является целенаправленная совместная
деятельность европейских стран по формированию общеевропейской
системы образования в рамках так называемого Болонского процесса
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[1]. Присоединение Украины к Болонскому проекту связано с целым
комплексом задач. Это интеграция Украины в мировое культурноинформационное пространство; активизация диалога культур Украины
и других стран мира, формирование культурологического подхода к
методике преподавания русского и украинского языков в вузах страны.
Самым важным показателем качества и эффективности
образовательной деятельности вуза, признанием его престижа на
национальном и международном уровнях является наличие иностранных
студентов. Украина имеет развитую, признанную во многих странах мира
систему высшего образования, значительный опыт подготовки
специалистов для зарубежных стран.
Высшая школа Украины даёт глубокую общетеоретическую
подготовку. В настоящее время наиболее перспективной является
культурологическая модель образования, которая основана на творческом
взаимодействии преподавателя и студента как субъектов разных
этнокультурных систем. “Диалог культур” таков девиз культурологической
модели образования.
Кафедра социально-экономических наук подготовительного
факультета для иностранных граждан НТУ “ХПИ” в преподавании таких
общественных дисциплин, как история Украины, философия, социология,
логика, этика, основы экономической теории, культурология,
религиоведение, экономическая география развивает гуманитарную и
поликультурную направленность обучения.
Одна из основных задач преподавателей общественных дисциплин в
иностранной аудитории – показать страну, жизнь её народа, образ мысли
людей. В настоящее время выдвигается новая цель обучения –
“межкультурная компетенция, или диалог культур, что означает достижение
не только коммуникативной, но и межкультурной компетенции” [2]. В
связи с этим разработка рекомендаций по формированию
лингвокультурной компетенции актуальна как для студентов, так и для
тех, кто их обучает. С этой целью на кафедре социально-экономических
наук создаются современные учебные материалы национальнокультурного, украиноведческого содержания для использования их в
иностранной аудитории.
Практика работы показывает, что подавляющее большинство китайцев
сталкиваются с трудностями восприятия и постижения многих
гуманитарн ых курсов. Это определяется социокультурными и
социолингвистическими особенностями национального характера
китайских студентов. А также сложностью в изучении русского языка.
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Несмотря на высокий уровень социально-экономического развития
Китая и его направленности на Запад, лишь немногие китайские студенты
владеют английским языком, что затрудняет коммуникацию на начальном
этапе обучения.
Следующая специфическая трудность в работе с китайской аудиторией
заключается в этнокультурной традиции педагогического общения, в
особенности национальной системы образования. А именно
приоритетными видами речевой деятельности в китайской школьной
системе выступают чтение и письмо. Поощряется самостоятельная работа
как дома, так и на занятиях. Заучивание, имитация, репродукция даются
студентами легко. К сожалению, развитие коммуникативных умений,
навыков говорения и восприятия речи на слух, языковой догадки
оказываются сложными и проблемными для большинства китайских
студентов. Прежде всего, это касается креативных заданий
коммуникативного типа, требующих мыслительной активности. Это такие
задания: выразите своё отношение, свою точку зрения на проблему, дайте
оценку событиям, ситуациям, сделайте свои выводы.
Сложность учебного материала общественных дисциплин в
содержательном и языковом планах, а также интравертная
психологическая направленность китайской аудитории определили поиск
наиболее эффективной формы проведения лекций и семинаров. В качестве
основного дидактического приёма было принято следующее: доступно
излагать сложнейшие методологические и теоретические сюжеты с
постоянной опорой на украинский социокультурный контекст в области
фактов и примеров.
Нужно учитывать, что китайские студенты не расположены к игре,
импровизации, им непривычны ролевые игры. Это объясняется
требованием китайского менталитета, конфуцианских норм поведения:
быть вежливым, сдержанным, контролировать свои эмоции, “сохранять
лицо” и строго соблюдать учебную иерархию, т.е. неоспоримый авторитет
преподавателя и неукоснительное подчинение ему учащихся.
Учитывая поведенческие моменты этнотипа китайцев, считаем
необходимым активно вовлекать их в интерактивную коммуникацию.
Наилучшие результаты достигаются, когда по ходу лекции задаётся
большое количество вопросов, изложение материала преподносится
проблемно, “проигрываются” варианты практических ситуаций, что
заставляет студентов думать, получать инсайты, т.е. стимулирует их
активную интеллектуальную деятельность.
Преодолевая таким образом барьер безличностно-сухого, чисто
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“академического” изложения основных тем, мы апеллируем к личности
студента, его социальному опыту, к той социокультурной ситуации,
которую можно определить как актуальную и современную.
Список использованных источников
1. Арапова О.Г. К вопросу о преподавании русской литературы иностранным
студентам-нефилологам гуманитарных специальностей. – М., 2005. 2. На шляху
до Європейського простору вищої освіти: відповідь на виклик глобалізації.
Комюніке Конференції Міністрів Європейських країн, відповідальних за сферу
вищої освіти. – Лондон, 16-19 травня 2007 р. – С. 3.

НОВАЯ ЛЕКСИКА
В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Волков С.А.
Россия, Москва, Центр прикладной лингвистики
“Персона Грата”
Иностранцам, изучающим русский язык, часто приходится в
реальной жизни сталкиваться с языковыми единицами, которые
квалифицируются как новые слова и выражения, врывающиеся в
лексическую систему, не только расширяя ее, но и порой вытесняя
устоявшиеся, привычные единицы или же изменяя их семантическое
наполнение.
Вот лишь один пример из СМИ, а именно из “Новой газеты” [3: 4]:
“Расцвет нана-технологий в Медвепутии ведет к дезавуированию народа
и распространению массовой нехоти.”. Следует пояснить значение
составляющих данное предложение элементов: “нана-технологии”
(“ н а!на!-техн ологи и – п о аналогии с “ на нотехнологиями” ) –
“предвыборные подачки”, Медвепутия – страна, где присутствует
двоевластие, “ нехоть” – “ состояние, когда ничего не хочется”,
дезавуировать – от фр. офиц. заявлять о том, что дипломатический
представитель государства или иное уполномоченное лицо действовали
без соответствующего поручения или с превышением полномочий; в
новой коннотации – лишить прав выражать собственную волю.
Столь быстрые, бурные перемены в пользовании языком, которые
можно наблюдать с начала 90-х годов прошлого столетия, соотносимы,
возможно, только с петровской эпохой и семнадцатым и последующими
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годами. Если сделать попытку связать “разгул” свободы языкотворчества
в послереволюционный и постсоветский периоды, то нельзя не найти
весьма сходных, кроющихся в первую очередь в разного рода
катаклизмах, причин появления, распространения и закрепления в
словаре либо выведения из словаря тех или иных нововведений. Следует
отметить, что особый интерес к изучению новшеств после 1917 года
проявили ученые-лингвисты А.Г. Горнфельд, С.И. Карцевский,
А.М. Селищев и др.
Именно на словарный состав языка оказывают сильное влияние
социальные факторы, как внутренние, так и внешние (в частности,
процессы глобализации, затрагивающие практически все сферы жизни,
деятельности общества в целом и отдельного человека). При этом можно
утверждать, что формирование определенных лексических групп
новообразований происходит в настоящее время скорее не в зависимости
от разделения общества на классы, слои, а в связи с образованием
сообществ, т.е. кругов лиц, которые прежде всего объединяются по
интересам (многочисленные интернет-сообщества) или по роду
деятельности (скажем, бизнес-сообщества, студенческие сообщества).
Нас интересует узкая задача – анализ тех лексических единиц, которые
чаще всего встречаются в прессе, интернете, выступлениях, звучащих
с экранов телевизоров, и постепенно закрепляются в речи носителей
русского языка. Такой анализ показывает, что новообразования входят,
можно сказать, во все лексико-семантические группы. Что касается
словаря интернета, то даже появилось понятие нетологизм, т.е. сетевой
неологизм.
Распространение новой лексики в языковой среде велико, и это
требует того, чтобы в курсе русского языка уделять определенное
внимание подобным новшествам.
Список использованных источников
1. Горнфельд А.Г. Муки слова: статьи о художественном слове /
А.Г. Горнфельд. – М.-Л. : Госиздат, 1927. – 332 с. 2. Карцевский С.И. Язык,
война и революция / С.И. Карцевский. – Берлин : Русское Универсальное
Издательство, 1923. – 72 с. 3. Новая газета, № 141 от 18 декабря 2009 г.
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ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Володина И.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина
Преподавателю, работающему с иностранными студентами, важно
понимать, что успешное обучение напрямую связано с профессиональным
имиджем. В некоторых странах мира часто образ преподавателя
ассоциируется со строгостью и аккуратностью. Преподаватель всегда
должен быть для студентов образцом поведения и эталоном формирования
их вкуса, от этого зависит отношение студентов к преподавателю и его
предмету. Студенты подсознательно “считывают” информацию,
заложенную в облике преподавателя, и либо подражают ему, как умному
и достойному человеку; либо выражают недоверие его профессионализму
и переносят свое отношение с личности преподавателя на тот предмет,
который изучает студент.
Общаясь со своими подопечными в формальной и неформальной
обстановке, преподаватель должен помнить о том, что в данный момент он
является прежде всего гражданином страны, в которую приехали
иностранцы, и по его поведению, манерам будут судить об украинцах
вообще. Опытный и умный преподаватель заранее оценивает свой внешний
вид, не ограничиваясь только подготовкой к предмету. Например, каждая
женщина придерживается собственного стандарта индивидуальности,
элегантности, который нужно сообразовывать с общепринятыми нормами.
Преподаватели подготовительного факультета являются одними из
первых, формирующих образ украинцев у студентов-иностранцев,
прибывших в Украину. Высокомерие преподавателя – не лучший
помощник в обучении студентов, а доброта и участие в их жизни только
укрепляет взаимоотношения между студентом и преподавателем.
Успешно обучать какой-либо деятельности можно только в адекватных
условиях. Научиться общаться на иностранном языке можно только
общаясь. Поэтому самой главной задачей преподавателя РКИ является
создание на уроках атмосферы общения. Но если студентов не интересует
преподаватель как личность, как речевой партнер, попытки преподавателя,
как правило, безуспешны. К правильной организации процесса обучения
речевой деятельности преподаватель должен приложить немало усилий.
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“Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь
и любить тех, кому преподаешь”, – говорил В.О. Ключевский.
Для атмосферы общения значительным является не ролевой контакт
(преподаватель – студент), строго регламентирующий поведение его
участников, а личностный. Если у преподавателя во время урока
непроницаемое выражение лица, он постоянно акцентирует свое внимание
на невыполнении заданий, показывает свою раздражительность, негативно
выражает отношение к ошибкам студентов, то в таком случае личностный
контакт студента с преподавателем невозможен. Например, арабам
свойственно спокойное отношение ко времени. Если арабский студент не
выполнил к назначенному времени задание преподавателя, пытаться
заставить его это сделать ни к чему не приведет. “Букра ин шаа-ла” – услышит
преподаватель (Если пожелает Бог, все будет сделано завтра). Но случается,
что и в следующий раз задание оказывается невыполненным. Арабский
студент не поймет, почему преподаватель нервничает, если студент и так
сделал все возможное. Глубокий смысл заключается в высказывании В.А.
Сухомлинского, что лучшим учителем является тот, который забывает, что
он учитель. Психологи считают, что преподавателю необходимо выбрать
тон, показать доброжелательность, лояльность, заинтересованность в
собеседнике, – и тогда студенты адекватно отреагируют на запрос
преподавателя. И в дальнейшем будут являться не просто объектами
обучения, но и равноправными речевыми партнерами. Урок – это часть
учебного процесса, а реальное общение – процесс стихийный. Нельзя
превращать его в реальное общение, т. к. он перестанет быть уроком. Однако
нужно стремиться к тому, чтобы обучение носило характер общения.
В своей деятельности преподаватель РКИ стремится реализовать не
только коммуникативно-обучающую, но и две другие основные цели –
общеобразовательную и воспитательно-развивающую. Между ними
существует оп ределенн ая связь. Обучен ие общен ию созда ет
благодатную почву для воспитания и развития, общение всегда
личностно. Оно предполагает выражение личного отношения к предмету
общения, отстаивание собственного мнения и др. Через личностное
восприятие окружающего мира можно воздействовать на сознание и
душу учащегося – в этом выражается воспитательное воздействие
преподавателя РКИ на иностранца.
Профессия преподавателя – интеллектуальная, увлекательная, требует
от преподавателя творческого и рационального подхода. Гармония
деловитости, достоинства и строгости поможет в достижении
профессионального успеха.
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МІРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Ворова Т.П.
Україна, Дніпропетровськ, Дніпропетровський
національний університет імені Олеся Гончара
Перетворення, що здіснюються у вищій школі в даний час, орієнтовані
на підвищення ефективності викладання іноземних мов. Сучасні тенденції
в методиці викладання іноземних мов перш за все стосуються
використання різноманітних видів мовленнєвої діяльності з урахуванням
їхнього подальшого самостійного розвитку студентами.
Високомотиваційна модель вивчення іноземної мови в поєднанні з
індивідуальним підходом до кожного будується на комунікативній
спрямованості занять і інтенсифікації мовоусвідомлюючої діяльності учня.
Концепція мови як засобу комунікації вимагає гнучкого підходу до набору
методів і методик для більш якісного засвоєння її студентами.
Успішні результати, досягнуті за допомогою введення певних
прогресивних методик навчання, спонукають підкреслити ключову роль
інтенсифікації в навчальному процесі. Прискорення засвоєння керованої
мовної діяльності обумовлюється різноплановими закономірностями, що
включають останні досягнення психології, педагогіки й інформаційних
технологій, що дозволяє викладачеві відійти від шаблонного сприйняття
мови як деякої застиглої системи, але при цьому висуває на перший план
володіння живою розмовною мовою.
Комунікативна компетенція студента, без якої неможливе подальше
вдосконалення й розвиток навичок мовлення, має бути пріоритетною
метою навчання іноземної мови з перших занять, і в цьому напрямку
необхідно проводити цілеспрямовану роботу, яка дозволила б учню на
практиці опанувати іноземну мову як засіб спілкування.
Основу комунікативної компетенції складають такі навички і здібності:
розуміння іноземної мови на слух, висловлення власних думок іноземною
мовою (в усній та письмовій формі), читання іноземного тексту, письмове
виконання вправ із заданим граматичним змістом і деякі інші. При цьому
особлива увага приділяється написанню творів для засвоєння мовних
стилів (формального/неформального), що дозволяє підсилити роботу зі
змістовно-смисловою інформацією (введення в надану тему, розгортання
відповідного повідомлення, висновок із можливим аналізом).
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Конкретизація комунікативної спрямованості засобів спілкування
дозволяє відокремити такі параметри монологічної / діалогічної мови або
групової форми спілкування, як логічність, обсяг і розгорнутість вимови,
словникова різноманітність та ін. До резервного фонду студента можна
віднести роботу з іноземною літературою для самостійного огляду в
особистий час. Накопичення студентом відповідного досвіду за кожним
з вищезгаданих аспектів становить важливу складову, а тимчасові терміни
досягнення необхідного рівня є індивідуальними й багато в чому залежать
від швидкості усвідомлення учня та розкриття його можливостей.
Практичні заняття обов’язково повинні проходити з активним
використанням технічних засобів навчання (при цьому припускаєтся, що
студенти також самостійно поширюють свої знання за допомогою
спеціальних аудіо- / відеопрограм, які повинен мати кожен викладач).
Обсяг матеріалу, що вивчається, в поєднанні з інтенсивною роботою
студента дають можливість визначити планований результат навчання
іномови – опанування вищезгаданих видів діяльності на комунікативному
рівні. При цьому особлива увага повинна приділятися тому, щоб
інформація зберігалася в пам’яті учня тривалий час.
Необхідно також сформувати у студента здатність уважно слухати
співрозмовника та реагувати на звертання, вітатися і прощатися,
поздоровляти, звертатися з проханням або питаннями, вибачатися або
дякувати, привертати увагу до проблеми та вирішувати її, схвалювати
або не схвалювати будь-що, описувати будь-які об’єкти, спонукати до дії:
це ті трансакції, що складають основу спілкування.
Не можна переоцінити значення іномови як форми інтелектуальної праці,
що допомагає розробити власні творчі спонукання учня на іншій базі, що
відрізняється від рідної мовної системи. У цьому випадку продуктивним
є засвоєння інших моделей мислення за допомогою таких найпростіших
операцій, як порівняння, аналіз, висновок, а також вивчення іноземної
граматики, орфографії, фонетики. До вищезгаданого необхідно також
додати реферування тих робіт, які представляють цінність професійного
характеру для студента: таким чином він може творчо переглянути чималий
обсяг практичної первинної інформації, що надалі буде сприяти розвитку
навичок здобування основних інформаційних блоків із нововведень за
фахом, фіксуючи увагу на важливих частках тексту.
Система засобів інтенсифікації навчання іноземної мови вимагає інших,
нестандартних принципів підбору й організації мовного матеріалу, де
основний акцент ставиться на керованій динаміці навчання в ролевих і
ситуативно-тематичних вправах, що мають активний, діяльний характер.
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У зв’язку з цим особливої гостроти набуває вміння викладача формувати
й доводити у студентів до автоматизму відповідні механізми, що сприяють
взаємодії мовної вимови з подальшою опорою на смислове сприйняття
почутого в іноземній мові. Дуже важливо планомірно й цілеспрямовано
навчати студентів моделювання мовної практики з застосуванням у процесі
мовного спілкування сталої психотехніки.

ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ
Вятчаніна Л.І.
Україна, Київ, Київський славістичний університет
Вятчаніна С.В.
Україна, Київ, Національний університет
фізичного виховання і спорту України
В сучасний період розвиток національної освіти в Україні відбувається
шляхом реалізації ідеї Болонського процесу, прийнятої 19 червня 1999року.
Болонську декларацію підписали 47 країн,, в тому числі у 2005р. до неї
приєдналася Україна. Згідно з “Тимчасовим положенням про організацію
навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”,
яке затверджено наказом МОН України № 48 від 23.01.2004 р, з цього
часу кредитно-модульну технологію здійснюють у вищих навчальних
закладах України, серед яких є і Національний університет фізичного
виховання і спорту України ( НУФВСУ).
Базовим орієнтиром освітньої діяльності НУФВСУ є спрямованість на
модернізацію всього навчального процесу в напрямку гармонізації з
контекстом європейських освітніх вимог.
Відправним моментом у проведенні модернізації системи вищої освіти
у НУФВСУ стала Болонська декларація.
На підготовчому відділенні НУФВСУ іноземні громадяни навчаються
української, російської мов та дисциплін природничого циклу для
подальшого навчання у вищих навчальних закладах України або інших
країн Європи, Азії для одержання спеціальності відповідного напряму.
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Під час проведення занять зі студентами-іноземцями з російської мови
і біології у 2006 – 2010 роках зроблена спроба впровадити кредитномодульну систему оцінювання якості знань студентів для прозорого
тлумачення і перевірки оцінок.
Контингент студентів підготовчого відділення укомплектовано
представниками різних країн і континентів (Азія, Африка, Південна Америка
тощо), у яких тлумачення оцінок значно відрізняється не тільки в різних
країнах, а також в різних навчальних закладах і з різних дисциплін.
Ураховуючи недоліки оцінювання знань системи освіти, яка існувала
до початку впровадження КМСОНП, а саме:
– низький рівень відвідування занять та активності студентів і
відсутність елементів змагання в навчальних досягненнях;
– можливість суб’єктивізму та випадковості в оцінюванні знань;
– недостатній рівень адаптації до індивідуальних вимог світового ринку
праці;
– низька мобільність студентів щодо зміни напрямів підготовки,
спеціальностей, вищих навчальних закладів;
– значні затрати часу на проведення заліково-екзаменаційної сесії ми
запровадили кредитно-модульну систему організації навчального процесу
(КМСОНП), модульно-рейтингову систему контролю навчальних
досягнень та оцінювання якості знань студентів для зручності розуміння,
прозорого тлумачення та переведення оцінок з метою адаптації їх до
загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою
залікових кредитів (ECTS).
Досвід упровадження цієї системи оцінювання знань, уніфікація
рейтингових балів згідно з видами пізнавальної діяльності, виявив
позитивні результати, які спрямовані на ефективну реалізацію таких завдань:
- підвищення мотивації студентів до відвідування занять, систематичної
активної роботи впродовж навчального року;
- використання більш широкої шкали оцінки знань;
- подолання елементів суб’єктивізму в оцінюванні знань, що
забезпечується складанням контрольних тестів на електронних носіях,
контрольних завдань у письмовій формі та застосування 100-бальної шкали
оцінювання;
- прозорість контролю, ознайомлення студентів на початку вивчення
дисципліни з усіма видами робіт, формами контролю і системами
оцінювання;
- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей
студентів, прагнення до самоствердження та реалізації розвитку їхнього
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творчого мислення, підвищення ефективності роботи викладацького
складу;
- стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом
усього терміну навчання й підвищення якості знань;
- підвищення ефективності роботи викладацького складу, а також
стимулювання ефективності роботи викладача і студента, збільшення часу
їх безпосереднього спілкування;
- можливість заробляти бали з різних видів робіт стимулюють
студентів до підвищення пізнавальної активності;
- можливість виставляти за одну роботу три оцінки (за підготовку,
якісне виконання, презентацію);
- можливість не складати іспит (залік) студенту, який набрав протягом
семестру необхідну кількість підсумкових балів, а враховувати їх як
підсумкову оцінку.
Для оптимізації оцінювання навчальних досягнень студентів нами
розроблено універсальну діагностичну карту навчальних дисциплін для
визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. В карту
заносяться всі оцінки студентів, і вони в будь-який момент можуть
порахувати кількість набраних ними балів, визначити свій рейтинг, поточну
оцінку, а також виявити вид завдань, над яким їм потрібно посилити роботу.
Таким чином, використання кредитно-модульної технології навчання
позитивно відображається на процесах гуманізації та демократизації освіти,
а студенти, що навчаються за такими технологіями, зможуть себе
реалізувати в навчальній, а в майбутньому і у професійній та суспільногромадській діяльності.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Гайворонська В.В.
Україна, Харків, Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
Високі вимоги ХХI століття змушують педагогіку вищої школи
поставити й розв’язати проблему розвитку креативності на принципово
новому теоретичному і прикладному рівні. Це стосується, насамперед,
необхідності розробки і впровадження нової освітньої парадигми, рішучого
переходу до так званої креативної педагогіки, сутність якої полягає у
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створенні у відповідному закладі освіти атмосфери творчості, саме через
прищеплення студентам внутрішньої потреби у творчості. Цей підхід суттєво
підвищить загальну ефективність навчально-пізнавальної діяльності
студента, а також і якість їхньої професійної підготовки.
Переважна більшість студентів є носіями значного запасу природної
креативності. Завдання вищої школи – розвивати цей запас. На практиці
ж, на жаль, все відбувається всупереч цьому завданню. І одна з причин
такої ситуації полягає в тому, що значна частина науково-педагогічного
складу, насамперед, у технічних університетах, не має базової психологопедагогічної освіти. Вони не знайомі з основними закономірностями
розвитку особистості, не вміють належним чином використовувати в
навчально-виховній роботі свій особистісний потенціал, розкривати й
розвивати творчі здібності студентів, передавати їм свій власний досвід
науково-технічної творчості. В той самий час саме за рахунок активного
включення свого особистісного потенціалу, свого творчого бачення
шляхів і способів ефективної реалізації завдань освіти, інноваційних методів
і технологій навчання педагог може досягти бажаного ефекту своєї
професійної діяльності. Саме за рахунок творчого підходу до організації
навчально-пізнавальної діяльності студентів та належного керування нею
він може досягти суттєвого зростання інтересу студентів до його
дисципліни, забезпечити необхідну мотивацію щодо оволодіння нею.
Можливість включення особистісного потенціалу викладача має бути
зумовлена при глибокому усвідомленні ним природи феномену
креативності.
Складність проблеми виявлення і всебічного розвитку креативних
здібностей студентів полягає в тому, що у значній частині викладачів
відсутня спрямованість на таку діяльність. І також, успішне вирішення
проблеми формування й розвитку креативності студентів вимагає такої
креативності у викладача. Ще необхідно, щоб педагог глибоко усвідомив
сутність феномену креативності та ефективні шляхи й засоби її формування.
«… здатність до набуття знань називається навчаємістю, здатність до
набуття досвіду – інтелектом, здатність до перетворення досвіду –
креативністю» [2: 59]. «Творчість – неадаптована активність
конструктивного характеру, спрямована на створення нового продукту в
нерегламентованій ситуації. Креативність є певною активністю психіки
людини, що зумовлює можливість прояву такої активності. І взагалі,
дослідники вважають коректним розгляд явища креативності в контексті
саме феномену здібностей і трактування креативності як однієї із загальних
здібностей людини» [2: 64].
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Сьогодні для успішного створення та ефективної експлуатації техніки
й технологій, які б максимальною мірою відповідали вимогам часу,
зокрема, істотному загостренню конкурентної боротьби, фахівцеві необхідні
не тільки знання, уміння й навички у відповідній галузі, а й виразна
креативна спроможність, постійна націленість на творчий характер своєї
професійної діяльності. Сутність феномену креативності, за
А.В. Морозовим і Д.В. Чернилевським, полягає в тому, що вона є
«невід’ємною стороною людської духовності та умовою творчого
саморозвитку особистості, істотним резервом її самоактуалізації,
виражається не стільки різноманітністю наявних у особистості знань,
скільки сприйнятливістю, чутливістю до проблем, відкритістю до нових
ідей і схильністю руйнувати або змінювати стереотипи, що укорінилися, з
метою створення нового» [2: 40]. Креативність становить надзвичайно
складний, до кінця не зовсім зрозумілий феномен, прояви якого тільки
підтверджують його невичерпність. Творча праця – основний результат
виконання викладачами своєї соціальної місії з підготовки людини до життя
та успішної діяльності в умовах динамічних змін. Передумовою ж такої
підготовки і виступає її орієнтація на забезпечення не тільки глибоких
професійних знань, умінь і навичок, а й прищеплення майбутнім фахівцям
інноваційного мислення і креативного підходу до своєї професійної
діяльності.
Особливості постіндустріального суспільства висувають принципово
нові вимоги до якості підготовки фахівців, що змінює уявлення про
сутність і структуру професійної компетенції і вимагає нових підходів до
методології та організації навчально-виховного процесу. У відповідь на ці
вимоги часу світова педагогічна думка й освітня практика інтенсивно
працюють над розробкою нової парадигми навчання.
Традиційна парадигма: 1) основна місія освіти – підготовка
підростаючого покоління; 2) людина – проста система; 3) знання – з
минулого (школа пам’яті); 4) освіта – передача студенту відомих знань,
умінь, навичок; 5) студент – об’єкт педагогічного впливу, той, кого
навчають; 6) суб’єктно-об’єктні монологічні відносини педагога і того,
кого навчають; 7) »відповідна», репродуктивна діяльність того, кого
навчають. Нами зроблена спроба втілення в навчальний процес нової,
некласичної парадигми освіти, що має такий зміст: 1) забезпечення умов
самовизначення й самореалізації особистості; 2) людина – складна
система; 3) знання – з майбутнього (школа мислення); 4) освіта –
створення людиною образу світу в собі самому через активне покладання
себе у світ предметної соціальної та духовної культури; 4) студент – суб’єкт
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пізнавальної діяльності, той, хто навчається; 5) суб’єктно-об’єктні,
діалогічні відносини педагога і того, хто навчається; 6) активна, творча
діяльність того, хто навчається.
Список використаних джерел
1. Зміст і сутність педагогічної діяльності : навч. посібник / О.Г. Романовський,
О.С. Пономарьов, С.М. Пазиніч та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 228 с.
2. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособие /
Д.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М. : Академический Проект, 2004. – 560 с.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
Галай О.М.
Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет
Для эффективного формирования навыков иноязычной речи
используются различные методы и приемы, одним из которых является
языковая догадка. Языковая догадка – эффективный прием качественного
обогащения словаря студентов, прием практического понимания
возможностей языка. Существует несколько видов догадки:
этимологическая, словообразовательная, контекстуальная и др.
История слова, несомненно, вызывает интерес у студентов, привлекает
их внимание и активизирует умственную деятельность, облегчает их
заучивание, не допускает зубрежки. Такое слово воспринимается с
интересом, более продолжительное время сохраняется в памяти студента,
а при необходимости образования предложения воспроизводится в более
короткий срок, чем такое же слово, усвоенное в обычных условиях.
Однако этимологические справки требуют соответствующего объяснения
с учетом знаний родного языка обучаемых. В этом плане известную роль
играет знание заимствований из иностранного языка и их освоение в
родном языке студентов. Так, для лучшего запоминания новых слов
студентами, которые на филологическом факультете изучают белорусский,
русский, польский, большое значение имеют сообщения о немецких
заимствованиях в этих языках. Сравни, например: нем. Drucker – польск.
drukarz – бел. друкар; нем. Werkstatt – польск. warsztat – бел. варштат;
нем. Schublade – польск. szuflada – бел. шуфляда; нем. Rathaus (rathûs)
– польск. ratusz – бел. ратуша и др. Все эти заимствования поддаются
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объяснению, хотя и требуют некоторой филологической подготовки
преподавателя.
Основным путем обогащения словарного состава языка является
словообразование. Знание студентами наиболее важных производных
основ, аффиксов и правил их соединения в словесные единства
способствует расширению возможностей студентов в понимании
незнакомых слов. Для успешного возникновения догадки на основе
законов словообразования того или иного языка необходимо научить
студентов анализировать целый комплекс языковых данных, сопоставлять
неизвестное с известным, используя аналогию и различные виды
переноса. Для отработки навыков словообразовательной догадки
используются различные упражнения и задания, помогающие студентам
развить способности словообразовательного анализа незнакомой
лексики.
В процессе обучения догадке наряду с факторами внутреннего порядка следует учитывать фактор внешнего порядка: разнообразные виды
контекста. В зависимости от того, в каких границах находятся
контекстуальные признаки, выделяют контекст на уровне предложения
(или его части), на уровне абзаца и на уровне всего текста.
Различают следующие виды контекстуальной догадки: догадка о значении слова на основе сходства отношений, т.е. происходит выбор
одного из возможных си нон имов, п одсказа нного смысловым
содержанием текста; догадка о значении в результате противопоставления
понятий; догадка, при которой для наименования одного понятия
используется название смежных понятий в пределах одной и той же
лексико-семантической группы; догадка о значении слова в результате
расширения и сужения понятий; в результате переноса понятия: часть –
целое, предмет – материал – качество, причина – следствие, деятель –
объект – действие и др.
Основное условие для использования контекстуальной догадки – это
умение соотносить как изученные, так и неизученные слова с контекстом.
Студентам необходимо сначала показать приемы контекстуальной догадки
в процессе работы над текстом.
Обучение языковой догадке – это обучение творческому отношению к
языку, воспитание вдумчивого подхода к пониманию текста.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Греул О.А., Ходаковская М.А.
Украина, Харьков, Харьковский государственный технический
университет строительства и архитектуры
Целью обучения русскому языку в техническом вузе является
подготовка студента к профессиональному общению на русском языке.
Это предполагает развитие таких речевых умений и навыков, которые
дадут возможность по окончанию курса обучения читать литературу по
специальности в оригинале для получения необходимой научной
информации, участвовать в устном общении на профессионально-научном
уровне (доклады, лекции, дискуссии и т.п.), а также общению в
письменной форме (поиск информации через книги, статьи и т.д.).
При создании учебных пособий по специальности необходимо четко
определить цели и задачи обучения, так как преподавание языка должно
быть целенаправленным, должно удовлетворять нужды учащегося.
Учебные пособия по специальности призваны формировать
компетенцию и должны быть созданы с учетом языкового, речевого
коммуникативного минимума данного профиля специалиста. Выбор
учебного материала должен исходить из материалов текста специальности
студента, учитывая при этом конкретного адресата, тексты должны
отражать своеобразие языка, присущего данной специальности.
Необходимым условием текстов учебного пособия является их
оригинальность, информативность, теоретическая и практическая
значимость, степень насыщенности терминологической лексикой и
соответствие степени трудности обучаемого. Тексты должны отбираться
с учетом рекомендаций специалистов данной отрасли знаний.
Непременной частью любого научного и научно-популярного текста
являются термины, которые точно и однозначно выражают специальные
понятия. Для повышения эффективности учебного процесса языковой
подготовки по специальности необходимо особо уделить внимание этому
пласту лексики. Разработка комплекса упражнений, включающая отбор
ядра отраслевой лексики, сможет снять трудности при обучении языку
специальности и способствовать целевой направленности обучения, а также
ускорит формирование навыков и умений.
Непременным условием хорошего качества учебных пособий по
специальности является четкое разграничение активного (говорение и
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письмо) и пассивного (чтение и восприятие на слух) владения языком, так
как эти две формы требуют разных средств, способов и приемов обучения.
Учебный материал, предназначенный для овладения активной формой
языка, имеет свою специфику. Язык этих текстов должен быть строго
ограничен стилистически, в нем не должно быть ничего лишнего, не
должно быть отступлений от языковой нормы, он может быть использован
в качестве средства научного общения, которое можно было бы копировать
и воспроизводить, то есть тексты по специальности должны
моделироваться. Моделированный текст – это текст, в котором изъято
все, что не может быть скопировано, заучено и употреблено учащимися,
в нем каждое слово, словосочетание, каждая грамматическая форма
представляет собой образец подражания. Моделированные тексты
особенно важны на начальном этапе обучения языку специальности.

О ТЕМАТИКЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА
“ОСНОВЫ ПРАВА”
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Грицюк В.Е., Гудзенко О.Ф.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина
В последние годы специальность “правоведение” приобретает у
иностранных студентов всё большую популярность. Об этом
свидетельствует рост численности желающих приобрести эту
специальность, причём присутствует устойчивая тенденция повышения
интереса к изучению правоведения у студентов из стран СНГ
(Азербайджан, Туркмения, Таджикистан).
Актуальной является необходимость для иностранцев, в том числе и
студентов из стран СНГ, начинать обучение в вузах Украины с
подготовительного факультета или отделения. Эффективная работа по
обучению студентов-иностранцев на подготовительном факультете по
специальности “правоведение” может быть организована на базе учебнометодического комплекса “Основы права”.
Преподавателями кафедры социально-экономических наук Центра
международного образования Харьковского национального университета
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имени В.Н.Каразина была разработана программа курса “Основы права”,
которая является первой частью учебного комплекса [1: 52-54].
Следующим этапом развития учебного комплекса должно стать
создание на основе программы курса учебного пособия, которое реализует
мировоззренческую и методическую концепцию программы. Учебное
пособие “Основы права”, на наш взгляд, должно состоять из двух частей.
Первая часть включает в себя основные понятия теории государства,
вторая – основные понятия теории права. Содержание этих частей
раскрывается в 18 учебных темах, например, “Что такое общество”; “Что
такое власть, виды власти”; “Понятие и признаки права” и другие. Учебное
пособие служит источником базовых теоретических знаний по теории
государства и права, получаемых иностранными студентами на
подготовительном факультете. Поэтому преподаватель должен изложить
материал всех тем этого пособия во время аудиторных занятий. Пособие
включает в себя не только учебные тексты, но и вопросы, а также задания
по темам, которые направлены на закрепление материала и стимулирование
студента к самостоятельной работе.
Грамматические упражнения и задания по научному стилю речи должны
быть подготовлены преподавателями языковой подготовки и оформлены
в отдельном пособии, также являющемся частью учебного комплекса.
Данное учебное пособие составляет самостоятельную часть учебного
комплекса “Основы права”, однако должно иметь тематическое,
лексическое и грамматическое единство с пособием “Основы права”.
Вся тематика курса, в силу ограниченности учебного времени, не
может быть изучена только в ходе аудиторных занятий. Во втором
семестре на подготовительном факультете допустимо предусмотреть
самостоятельное изучение студентами отдельных тем программы под
руководством преподавателя. Учебно-методическим обеспечением
самостоятельной работы студента-иностранца выступают учебные
пособия “Конституция Украины” и “Основные отрасли законодательства
Украины”.
Обязательными элементами учебно-методического комплекса, по
нашему мнению, должны быть многоязычный словарь основной
лексики, а также словарь терминов. В словаре терминов содержатся
изложенные доступным для иностранного стунта языком краткие
определения основных понятий и категорий правоведения. Вместе с тем,
этот словарь по своей форме должен быть максимально приближен к
академическим справочным и энциклопедическим изданиям, так как
работа с терминологическим словарём на подготовительном этапе
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обучения является первым шагом студентов к работе с научной и
справочной литературой в процессе последующего обучения.
Поскольку современное высшее образование во многом ориентировано
на осознанно-мотивированную самостоятельную работу студентов,
терминологические словари и пособия для самостоятельной работы
должны иметь значительный удельный вес в учебно-методическом
комплексе.
Необходимость контроля и самоконтроля полученных знаний требует,
чтобы отдельным блоком учебно-методического комплекса “Основы
права” были представлены тестовые задания по всем темам и разделам
учебной программы курса. На сегодняшний день тесты представляют
собой одну из самых современных форм контроля знаний студентов,
поскольку их можно использовать для работы с иностранными студентами
в компьютерном виде.
Реализация плана тематики учебного комплекса “Основы права” – это
конкретный шаг к осуществлению предлагаемой авторами идеи создания
интегрированных учебных пособий на подготовительном факультете [2:
76-77]. По нашему мнению, интегрированное учебное пособие
способствует переходу на качественно новый уровень развития учебнометодического обеспечения и межпредметной координации в подготовке
иностранных студентов подготовительного этапа обучения.
Список использованных источников
1. Грицюк В.Е. О структуре учебного курса “Основы права” для студентовиностранцев подготовительных факультетов / В.Е. Грицюк, О.Ф. Гудзенко //
Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе.
Межпредметные связи. Тезисы ХIII Международной научно-практической
конференции. – Х. : Изд-во ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. 2. Грицюк
В.Е., Гудзенко О.Ф. Інтегрований посібник як засіб підвищення якості
міжпредметних зв’язків / В.Е. Грицюк, О.Ф. Гудзенко // Викладання мов
у вищих начальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжнародні зв’язки.
Тези ХI Міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені
В.Н. Каразіна, 2007.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ
СИСТЕМЫ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УКРАИНЕ
Груцяк В.И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
В истории развития подготовительных факультетов для иностранных
граждан (довузовской подготовки иностранных студентов) в Украине
можно выделить два периода: советский (от образования новой формы
государственного устройства СССР в декабре 1922 года и до
прекращения существования СССР в декабре 1991 года) и постсоветский
(от образования независимого государства Украина в августе 1991 года
и до наших дней), а в рамках каждого периода – несколько этапов,
отражающих заметные изменения в системе организации довузовской
подготовки иностранных студентов.
В определенном смысле можно было бы выделить и досоветский период,
т.к. в вузах Российской империи, учитывая её многонациональность, стояла
проблема довузовской подготовки представителей других национальностей
и иностранных студентов. Однако решение этих проблем не приобрело
организационных форм и в основном проводилось индивидуально в
каждом конкретном случае. Появление организационных форм довузовской
подготовки представителей других национальностей связано с рабфаками
Коммунвузов. В Украине коммунистический университет им. Артема был
организован в г. Харькове в 1922 году.
Среди критериев, определяющих периодизацию хода развития системы
довузовской подготовки, необходимо, прежде всего, учитывать:
политические и социально-экономические изменения в жизни
государства, которые оказали заметное воздействие на процессы
воспитания, образования и обучения;
качественные изменения в науке, технике и дисциплинах, являющимися
базовыми для методики обучения (педагогика, психология, языкознание,
культурология, информатика);
изменения в методике преподавания неродного языка.
Поступательное развитие системы подготовительных факультетов не
позволяет хронологически точно определить границы между периодами
и этапами, поэтому время перехода от одного этапа к другому достаточно
размыто и определяется достаточно условно.
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В соответствии с изложенными критериями можно говорить о
следующих периодах и этапах в развитии довузовской подготовки
иностранных студентов.
Советский период:
Первый этап (зарождение основ системы) – 20-е годы ХХ в. до
начала второй мировой войны;
Второй этап (поиск организационных форм и методов обучения) –
после окончания второй мировой войны и 50-е годы ХХ в. На этом этапе
для обучения на подготовительных курсах по русскому языку в вузах,
где объем учебной работы по русскому языку для иностранцев был более
5000 часов в год, организовывались кафедры русского языка как
иностранного. Там, где объем учебной работы был меньше, вводились
штатные должности преподавателей русского языка как иностранного,
которые объединялись в межвузовские кафедры.
Третий этап (становление системы) – 60-е годы ХХ в. В это время
создается сеть подготовительных факультетов: в МГУ (1959), МАДИ
(1960), УДН (1960), КГУ (1960), ХГУ (1961), МинскГУ (1961),
ЛГУ (1962), ЛГГМИ (1963), ЛПИ (1965) и др. К концу 60-х годов в
СССР насчитывалось уже 17 подготовительных факультетов с общей
численностью иностранных учащихся 3499 человек, в том числе 1502
человека из социалистических стран.
Четвертый этап (развитие системы) – 70-е и 80-е годы ХХ в. В эти
годы, которые характеризуются стабильностью, как в развитии страны,
так и системы подготовительных факультетов, происходило расширение
сети подготовительных факультетов и совершенствование системы
довузовской подготовки, как внутри страны, так и за рубежом.
В Украине в это время создаются новые подготовительные факультеты
для иностранных граждан в Киевском инженерно-строительном институте
(1967 г.), Донецком политехническом институте (1970 г.), Донецком
государственном университете, Харьковском политехническом институте,
Запорожском медицинском институте (1973 г.), Львовском
государственном университете (1975 г.), Винницком медицинской
институте (1979 г.), Киевском институте гражданской авиации (1978 г.),
Киевском институте иностранных языков (1983 г.), Черкасском
техническом институте (1988 г.).
Постсоветский период:
Пятый этап (переходной) – 1991–1997 г.г. Начало этапа связано с
провозглашением в 1991 году независимости Украинского государства
и переходом обучения студентов подготовительных факультетов на
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контрактную основу. Завершение этапа связано с созданием к 1997 году
основ нормативно-правовой базы обучения иностранных граждан.
Шестой этап (становление самостоятельной системы) – 1998–2004
г.г. Начало этапа связано с созданием основ нормативно-правовой базы
системы высшего образования Украины и порядка приема иностранных
студентов на учебу в высшие учебные заведения. Завершение этапа
связано с созданием в начале ХХI века основ нормативно-правовой базы
и государственных стандартов обучения иностранных граждан на
подготовительных факультетах.
Седьмой этап (развитие самостоятельной системы).

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Гудзенко О.Ф., Коренєва І.В.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Успіх освітнього процесу багато в чому залежить від методів навчання,
які використовуються. Об’єктивні потреби суспільства зумовлюють
актуальність проблеми широкого впровадження розвиваючих і особовоорієнтованих методів і технологій навчання як вітчизняних, так і іноземних
студентів. Методи навчання – це способи спільної діяльності викладача і
студента, спрямовані на досягнення ними загальноосвітніх цілей.
Суть методів навчання розглядається як цілісна система способів, що
в комплексі забезпечує педагогічно доцільну організацію навчального
процесу. У сучасній педагогічній практиці використовується велика
кількість методів навчання. Єдиної класифікації методів навчання в
літературі не існує, але традиційно їх розділяють на:
1. Пасивні методи навчання: студенти виступають в ролі “об”єкта”
навчання. Основні засоби – це розповідь, пояснення, лекція, опитування.
2. Активні методи навчання: студенти є “суб”єктом” навчання, вони
виконують творчі завдання, вступають в діалог з викладачем. Основні
засоби – це творчі завдання, питання від студента до викладача й від
викладача до студента.
3. Інтерактивні методи навчання. “Інтерактивний” походить з англ.
(inter – “між”, act – “дія”), тобто інтерактивні методи дозволяють
89

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

студентам вчитися взаємодіяти між собою, а інтерактивне навчання – це
навчання, побудоване на взаємодії всіх, хто навчається, включаючи
педагога. Ці методи передбачають співнавчання (колективне навчання у
співпраці), причому і студент і викладач є суб’єктом навчального
процесу.
У навчанні іноземних студентів разом з використанням традиційних
технологій інформаційного характеру сьогодні актуальними є методики
із застосуванням саме інтерактивних методів навчання, які доцільно
застосовувати на заняттях як з природничих, так і соціально-економічних
дисциплін на основі індивідуального й диференційованого підходу до
іноземних студентів. Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все,
діалогове навчання. Діалог можливий і при традиційних методах навчання,
але лише на лініях “викладач – студент” або “викладач – група студентів
(аудиторія)”. Під час інтерактивного навчання діалог будується також на
лініях “студент – студент” (робота в парах), “студент – група студентів”
(робота у групах), “студент – комп”ютер” і т.ін.
Спільна діяльність студентів у процесі освоєння навчального матеріалу
означає, що кожен робить свій індивідуальний внесок, відбувається обмін
знаннями, способами діяльності. Значні й виховні можливості інтерактивних
форм роботи. Вони сприяють встановленню емоційних контактів між
студентами, допомагають випробовувати відчуття взаєморозуміння і
власної успішності.
Порівняно з традиційним навчанням в інтерактивному навчанні
змінюється взаємодія викладача і студентів: активність педагога
поступається місцем активності студентів, а завданням викладача стає
створення умов для ініціативи.
Слід виділити декілька методів інтерактивного навчання, які можливо
використовувати у вивченні природничих і соціально-економічних
дисциплін. Це: “мозковий штурм”, рольова й ділова гра, дебати, “INSERT”
(активне читання), методика співпраці (“кооперативне навчання”), проектна
діяльність та інші.
Специфіка підготовчого факультету для іноземних громадян полягає в
тому, що знання мови навчання у студентів ще недостатнє, щоб в повному
об’ємі використовувати арсенал усіх методів інтерактивного навчання.
Але цілком зрозуміло, що окремі методи використовувати можливо й
доцільно вже на довузівському етапі навчання.
Одним з важливих завдань, що стоять перед викладачами підготовчого
факультету, є підготовка іноземних студентів не тільки до слухання і
успішного сприйняття лекційного матеріалу на основних факультетах, але
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й до самостійної роботи з науковою літературою. Під час роботи з текстом
підручника вже на етапі довузівського навчання студента необхідно привчати
не просто механічно його сприймати, але й активно з ним працювати. При
роботі з літературою перспективним є використання одного з методів
інтерактивного навчання, а саме методу Інсерт. Інсерт (INSERT) – метод
активного читання, що дає можливість зберегти інтерес до теми й тексту
підручника. Використовується маркування тексту “v”, “+”, “-”, “?”:
“v” – цей знак ставиться на полях, якщо те, що ви читаєте, відповідає
тому, що ви знаєте, або думали, що знаєте;
“+” – цей знак ставиться на полях, якщо те, що ви читаєте, для вас є
новим;
“-” – цей знак ставиться на полях, якщо те, що ви читаєте, суперечить
тому, що ви вже знали, або думали, що знаєте;
“?” – цей знак ставиться на полях, якщо те, що ви читаєте, незрозуміло,
або ви хотіли б отримати докладніші відомості з цього питання.
Але завжди потрібно пам’ятати, що будь-який метод повинен працювати
на виконання певного завдання, а не застосовуватися заради технології.
Під час використання будь-якого методу слід порівнювати очікуваний
результат з витраченим часом і силами. Цікавий методичний прийом може
опинитися не виправдано енергоємним і витратним за часом.
Не слід зловживати навіть найефективнішим і успішним способом
роботи. У викладанні необхідна різноманітність як змісту, так і методики,
на занятті слід змінювати форми діяльності студентів. Вона повинна бути
максимально різноманітна, але ця різноманітність не повинна бути
штучною.

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ КООРДИНАЦИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ-ЭКОНОМИСТАМ
Гудзенко О.Ф., Нечипоренко С.С., Черненко И.И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Проблемы обучения научному стилю речи русского языка,
преемственности при его изучении и теснейшей координации с обучением
специальным учебным дисциплинам приобретают основополагающее
значение при формировании у иностранных студентов коммуникативной
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компетентности в учебно-профессиональной сфере общения и требует
постоянного осмысления и основательной разработки.
Поскольку создание новых учебных пособий по экономическим
дисциплинам для подготовительных и основных факультетов является
неотъемлемой составной частью учебного процесса, необходимостью
становится выполнение всего комплекса работы по отбору и
разграничению лексико-грамматического материала языка специальности
по этапам обучения, выделению минимума синтаксических конструкций,
общенаучной лексики и терминологии, последовательного развития
принципов и приемов обучения языку экономики с учетом специфики и
целей обучения на каждом новом этапе.
Для учащихся экономического профиля язык специальности
организован на базе речевого материала курса экономической теории,
который является профильным как на этапе предвузовской подготовки,
так и на первом – втором курсах экономических факультетов.
Ввод предметов на подготовительном факультете в группах
экономического профиля начинается на шестой неделе обучения.
Предваряя ввод предметов, преподаватели-русисты с четвертой недели
обучения начинают вводно-предметный курс по научному стилю речи с
целью помочь студентам преодолеть трудности грамматического и
содержательного характера на занятиях по предметам. В основу курса
положены материалы пособий, которые используются преподавателямипредметниками в начале обучения.
При отборе текстов для ВПК соблюдался тематический принцип,
строгое соответствие темам, изучаемым профильными дисциплинами на
начальном этапе. Сравнивая тематическое содержание учебного пособия
“Основы экономики” и раздел “Экономическая теория” в ВПК, мы видим,
что темы полностью соответствуют.

1.
2.
3.
4.
5.

Пособие
“Основы экономики”
Предмет и метод
экономической теории
Главная проблема
экономической жизни
Типы экономики
Краткая характеристика
рыночной экономики
Факторы производства

ВПК раздел
“Экономическая теория”
1. Экономическая теория
как наука
2. Главная проблема экономики
3. Типы экономики
4. Рыночная экономика
5. Факторы производства
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На данном этапе обучения большую роль играет межпредметная
координация работы преподавателей-русистов и преподавателейпредметников. Знание программы по основам экономики позволяет
преподавателям-русистам снять трудности языкового и содержательного
характера. Знание программы по русскому языку преподавателемпредметником позволяет ему точно отобрать необходимый лексический
минимум, которым владеют учащиеся и построить занятие так, чтобы
процесс обучения и объяснение нового материала не вызвали у студентов
особых затруднений в восприятии новой информации.
Учебное пособие “Основы экономики” для студентов-иностранцев
довузовского этапа обучения разработано с целью сформировать у
студентов систему экономических знаний, помочь им усвоить основные
экономические законы и категории (в адаптированном виде), которые
необходимы для обучения языку предмета как средству получения
экономической информации.
Приведем пример фрагментов текстов по теме “Предмет и метод
изучения экономической теории” из ВПК и из учебного пособия “Основы
экономики”, определяющих предмет экономической теории. Так, в ВПК
текст имеет следующий вид:
Люди производят одежду, продукты, телевизоры, компьютеры,
машины. Одежда, продукты, телевизоры, компьютеры, машины – это
материальные блага. Материальные блага помогают человеку жить.
Все люди потребляют материальные блага. Заводы, фабрики, магазины,
банки и транспорт – это экономика страны. Экономика имеет
устройство и законы. Экономическая теория – это наука. Она изучает,
как человек производит и потребляет материальные блага, а также
изучает устройство и законы экономики.
В пособии “Основы экономики” соответственно: Экономическая наука
является наукой о поведении людей в процессе производства,
распределения и потребления материальных благ при ограниченных
ресурсах. Человек не может жить без экономики. От экономики
зависит жизнь людей. Экономическая теория помогает объяснить
устройство экономики, изучить ее законы. Эта наука объединяет все
знания об экономике.
Смысловое содержание фрагментов текстов почти одинаковое. Однако
в то время, как в ВПК русисты исключают в тексте незнакомые
грамматические формы и синтаксические конструкции, максимально
упрощают языковой материал, стараясь сохранить и не исказить основную
информацию, в тексте из пособия “Основы экономики” преподаватели93
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предметники относятся к тексту как к источнику информации. Во втором
тексте представлены не изученные студентами грамматические явления,
что обусловлено необходимостью реализации определенного
коммуникативного содержания: определительное значение Р.п. в ед.ч. и
мн.ч., объектное значение Р.п., объектное значение П.п. с предлогами в
именных словосочетаниях, отглагольные существительные, условновременное значение П.п. с предлогами при, Т.п. в лексико-грамматической
структуре Что называется чем. Снять указанные трудности возможно с
помощью преподавателя-предметника, профессионально владеющего
методикой преподавания специальных дисциплин студентам-иностранцам,
зачастую берущего на себя функции преподавателя-русиста.
На первом курсе, реализуя принцип преемственности, студенты
продолжают изучение лексико-грамматических конструкций,
экономической терминологии на основе оригинальных и адаптированных
текстов по специальности. Учебное пособие для студентов-экономистов
первого курса также построено на материале курса “Основы экономической
теории”, а также курсов “Микроэкономика” и “Макроэкономики”.
Основные темы пособия соответствуют темам, представленным в
учебных пособиях для студентов-экономистов довузовского этапа:
“Общественное производство”, “Формы общественного хозяйства”, “Законы
стоимости, спроса и предложения”, “Деньги”, “Инфляция”, “Рынок” и др.
Определение предмета экономической теории в учебном пособии для
студентов-первокурсников дается в следующем варианте: Предметом
экономической теории является хозяйственная деятельность людей,
которая развивается по общим законам взаимодействия человека с
природой.
Сложность синтаксических структур, ввод новой лексики, часто
синонимичной уже изученной, повторение уже изученного языкового
материала характеризуют тексты для студентов первого курса, а это
способствует формированию необходимых умений и навыков.
Та ким обра зом, п рин ци пы межпредметн ой коорди на ции и
преемственности реализуются достаточно полно. Однако считаем, что
работа по реализации указанных принципов должна быть продолжена
на основе более тщательного отбора лексики с допустимым количеством
новых единиц и с учетом сочетаемости, словообразовательной и
семантической ценности, частотности, методической целесообразности
и других критериев с целью функционально-точной организации
языковых средств для обеспечения реальной коммуникации на
профессиональные темы.
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РОЛЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ УРОКОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
(из опыта работы)
Гусарчук А.А., Косьмина В.Ю.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Одним из факторов, обеспечивающих восприятие и усвоение единиц
лингвокультурологической информации иностранными учащимися,
являются тематические уроки, проводимые на кафедре языковой
подготовки ЦМО. Целью таких уроков является формирование
лингвокультурологической компетенции иностранных учащихся, они
помогают студентам быстрее и легче воспринять национально-культурные
традиции речевого общения носителей изучаемого языка. На таких уроках
представляется возможным эффективное введение и отработка речевого
материала, расширение и систематизация лингвострановедческих знаний,
а также воспитание чувства интернационализма и формирование
отношения толерантности к культуре страны изучаемого языка. В том
числе, представляется возможным расширить представление учащихся
об историческом прошлом Украины, её сегодняшнем дне, общественнополитическом устройстве, культуре и быте украинского народа.
При подготовке уроков учитываются следующие принципы:
информативность, доступность, наглядность и эмоциональное воздействие.
Особенно важно, на наш взгляд, придерживаться принципа доступности,
так как студенты недавно начали изучать русский язык и ещё недостаточно
адаптировались к новым для них условиям. В ходе таких уроков учащиеся
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не только знакомятся с новым грамматическим материалом, но и
усваивают навыки общения друг с другом на изучаемом языке. На
начальном этапе обучения студенты проявляют заинтересованность к такого
рода урокам, когда в непринужденной обстановке они имеют возможность
проявить себя: продемонстрировать свои знания и проявить творческие
способности.
На кафедре языковой подготовки ЦМО проводятся тематические
уроки, посвящённые празднованию Нового года в Украине, встрече весны
и международному женскому празднику – 8-е Марта, Дню Победы, а
также урок “Украина”, посвященный знакомству с культурой нашей
страны.
Остановимся подробнее на проведении урока “Украина”. Данному
занятию предшествует большая предварительная подготовка, включающая
работу над лексической темой “Украина”, оформление аудитории (карта
Украины, фотографии с видами украинских городов, пейзажей,
национальная символика, портреты президента и известных украинских
деятелей, а также выставка национальных сувениров и предметов
народного творчества и т.д.), формируются аудио- и видеоматериалы для
проведения уроков (песни популярных исполнителей об Украине,
презентационные фильмы о Киеве, Харькове, Крыме и других городах
Украины, фотогаллерея “Народные промыслы” и т.п.)
Данный тематический урок можно условно разделить на две части:
1) презентационная часть (знакомство с географическим положением
Украины, с крупными областными центрами, с известными личностями,
историей и традициями страны). Вниманию студентов предлагается
видеоролик об Украине, дальнейший рассказ преподавателя
сопровождается иллюстративными и музыкальными материалами;
2) конкурс студенческих команд, включающий викторину, которая
представляет собой экспресс-опрос о географическом положении страны,
её истории, о памятных местах Украины, о её выдающихся личностях.
Несомненным достоинством подобной формы работы является
возможность сочетания зрительного и вербального информационных
рядов, что способствует оживлению учебного процесса и созданию
положительного эмоционального фона обучения. Кроме того,
приобретенные таким образом знания дольше сохраняются в памяти
учащихся.
Как показала многолетняя практика, проведение тематических уроков
с использованием мультимедиа способствует повышению эффективности
формирования у иностранных студентов лингвокультурологической
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компетенции в условиях языковой среды; усилению мотивационного
фактора в процессе усвоения языка; активизации познавательных интересов
учащихся к вопросам истории и культуры, расширению страноведческих
знаний и представлений иностранных учащихся об Украине, формированию
толерантности к культуре страны изучаемого языка.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Девятовская И.В., Старостенко Е.И., Сеник Л.Н.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Система оценивания знаний и умений студентов за последнее время
претерпевает изменения в связи с требованиями и условиями кредитномодульной системы обучения. Тестирование становится всё более
популярным механизмом контроля знаний не только украинских студентов,
но и студентов-иностранцев.
В связи с этим необходимо совершенствовать систему контроля и
оценку качества подготовки иностранных студентов, а также
совершенствовать сам процесс тестирования.
На сегодняшний день наиболее важной проблемой является
установление соответствия между уровнем подготовки обучаемых и
характеристикой заданий, предлагаемых на контроль.
Уровень подготовки студентов разный, поэтому нельзя готовить тесты
для студентов со средним уровнем подготовки. Такие тесты дают
неправильное представление о том, насколько полно студент освоил
программу. Кроме того, если мы будем ориентироваться только на
средний уровень знаний студентов, то у сильных учащихся пропадёт
стимул для получения новых знаний.
Вторая не мене важная проблема – компьютерное тестирование.
Системы контроля усвоения знаний, основанные на компьютерных
технологиях, уже давно существуют и в каждом вузе создаются новые.
Мы не будем останавливаться на плюсах данного вида тестирования,
выделим только минусы.
Во-первых, такая форма тестирования не позволяет давать тесты
открытого характера, а также проверить творческие способности
студентов.
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Во-вторых, студенты принадлежат к разным психологическим типам:
аналитическому, визуальному, кинетическому, синтетическому. Поэтому
нельзя утверждать, что все тестируемые находятся в равных условиях.
В-третьих, компьютерное тестирование не всегда позволяет проверить
устную речь студентов.
Чтобы избежать этих проблем при подготовке тестовых контролей для
студентов 1–3 курса фармацевтического и медицинского факультетов мы
стремились, во-первых, чтобы студенты привыкли к различным формам
контроля. Для этого были созданы поурочные формы проверки знаний, а
также промежуточные контроли. Но при этом преподавателям не следует
превращать обучение в процесс подготовки к итоговому тестированию.
Во-вторых, тестирование проводится только на базе лексикограмматического материала, заложенного в Рабочей программе по языку,
а именно по содержанию языковой компетенции (лексические,
грамматические, словообразовательные навыки).
В-третьих, при подготовке тестов мы обращали внимание на процентное
соотношение заданий по уровню сложности.
В-четвёртых, мы рассматриваем контроль как один из элементов
обратной связи, который позволяет не только предупредить становление
ошибочных навыков, оценить уровень подготовки учащихся, но и изменить
приёмы обучения, скорректировать работу с отстающими студентами.
И наконец, мы используем не только компьютерное, но и письменное
и устное тестирование.
Необходимо отметить, что компьютерное тестирование не должно
полностью заменить традиционные методы обучения и контроля знаний, а
только комбинироваться с ними и быть их дополнением.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Денисова С.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Компьютерная коммуникация находится сегодня на острие глобальной
информационной революции и не может не затрагивать образование. Не
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удивительно, что политики, бизнесмены, педагоги все чаще обращают
внимание на эту динамическую область, которая обещает радикально
изменить современную практику образования. Мультимедийный подход
в обучении эффективной коммуникации студентов технических
специальностей определяется как способность иметь доступ,
анализировать и осуществлять коммуникацию в широком диапазоне форм.
Сегодня комп ани и и п редпри ятия – осн овн ые за казчи ки
профессиональных специалистов-выпускников высших учебных
заведений – находятся под более сильным давлением, чем когда-либо,
в попытках функционировать как один живой, жизнеспособный
организм. Это означает, что будущие специалисты или сегодняшние
студенты от Ирландии до Таиланда должны работать на едином стандарте
интеллектуального уровня в связи с тем, что внешние изменения носят
постоянный характер, а внутренняя эффективная коммуникация всегда
остается важной при проведении собраний или совещаний через
континенты и поэтому не всегда является практичной или возможной
из-за разницы культуры коммуникации. В подготовке студентов
происходит концентрация на применении двух систем передачи
коммуникации: видео, основанное на методике мультимедиа для обмена
знаниями и навыками и электронная сеть, которая служит для
распространения информации. Пакет аудиовизуальных обучений
подготавливается по ключевым темам, вопросам и технологиям,
определяемым совместно со студентами, путем объединения знаний
студентов технических специальностей и опыта специалистов из той же
области с современными научными знаниями и технологиями. Каждый
курс составляется из серии видеопрограмм, сопровождаемых печатным
руководством.
Цель информатизации образования – радикальное повышение
эффективности и качества подготовки специалистов с новым типом
мышления, соответствующим требованиям как науки, так и общества.
Приоритетными направлениями мультимедийного подхода в образовании
должны быть: персональное обучение на компьютерах, локальные и
региональные сети, электронная почта и интернет, распределенные базы
данных, электронные учебники и библиотеки, обучающие системы на
основе мультимедийного подхода.
Список использованных источников
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направления подготовки / В.Э. Краснопольский // Сучасні тенденції
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РОЛЬ НАУКОВОГО ТЕКСТУ
В ОВОЛОДІННІ МОВОЮ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Джунусалієва Г.Д., Ковальська Н.А.
Україна, Одеса, Одеський державний економічний університет
Відповідно до завдань і принципів Болонського процесу великого
значення у процесі навчання набуває оволодіння студентами мовою
спеціальності в контексті реалізації сучасної моделі підготовки спеціалістів
у системі вищої освіти України.
Актуальність даної теми обумовлюється, по-перше, значенням навчання
мови спеціальності у процесі набуття фахових знань; по-друге, необхідністю
формування у студентів умінь і навичок самостійного опрацювання
різножанрових наукових джерел з метою подальшого здобуття знань для
реалізації поставлених професійних цілей, а також удосконалення власного
професійного рівня.
Сучасні новітні технології вимагають від молодих фахівців не просто
освіченості, активності в пошуку нової важливої професійної інформації,
але також і самостійності, впевненості, відповідальності, вміння жити і
працювати в нових умовах, бути соціально зорієнтованими [2: 65]. Власне
таких фахівців на сьогоднішній день вимагає суспільство від сучасної
системи вищої освіти згідно з вимогами Болонської декларації, яка
передбачає структурне реформування, вдосконалення навчання з метою
підвищення якості підготовки та конкурентоспроможності фахівців
відповідно до вимог європейського ринку праці [3: 10]. Саме тому вивчення
100

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

програмового матеріалу курсу української мови за професійним
спрямуванням покликано забезпечити професійно орієнтований характер
мовлення студента – майбутнього фахівця економічної галузі [1: 9].
Головною педагогічною метою даної навчальної дисципліни є формування
комунікативної компетенції у сфері професійного мовлення в його усній і
писемній формах; навичок практичного володіння мовою в обсязі
тематики, обумовленої фаховими потребами, задовольнити які сьогодні
можуть нові форми, методи, шляхи отримання глибоких професійних знань
завдяки інноваційним схемам навчання.
Науковий спеціальний текст є об’єктом вивчення для студентів протягом
усього періоду навчання у вищому навчальному закладі. Читання
спеціальної літератури, слухання лекцій, написання рефератів, повідомлень
на засідання “круглих столів”, доповідей на наукові студентські
конференції, курсових, дипломних робіт, участь у практичних та
індивідуальних заняттях передбачає сприйняття, розуміння та адекватне
відтворення інформації різножанрових наукових текстів.
Опрацювання навчальних наукових текстів за професійним
спрямуванн ям, на нашу думку, сприяє розвиткові у студентів
самостійності в пошуку та набутті фахових знань, застосуванні їх на
практиці за допомогою узагальнення, синтезу й аналізу отриманої
інформації. Робота з науковими джерелами представлена як писемними,
так і усними формами, а також різноманітними жанрами, в яких
реалізуються науково-навчальні тексти за професійним спрямуванням
(доповіді, повідомлення, статті, плани, анотації, рецензії, реферати,
посібники тощо). Систематична робота з такими різновидами текстів
наукового стилю сприятиме формуванню та подальшому вдосконаленню
творчих здібностей студентів для виконання науково-дослідної роботи,
яка нині розглядається сучасною методикою викладання української мови
за професійним спрямуванням як невід’ємний компонент підготовки
спеціалістів із вищою освітою.
Розпочинаючи роботу над опрацюванням навчальних наукових
спеціальних текстів, викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної
підготовки Одеського державного економічного університету,
обов’язково враховують фахову спрямованість майбутньої професійної
діяльності студентів (фінансову, банківську, управлінську, податкову,
міжнародно-економічну, туристичну, підприємницьку, бухгалтерську
тощо), відбираючи відповідні приклади текстів із науково-економічних
джерел. На початковому етапі навчання опрацюванню вказаних видів
наукової інформації викладач роз’яснює студентам, а потім разом із ними
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розглядає стильові особливості наукових текстів різних жанрів і підстилів.
Така робота, по-перше, наочно демонструє студентові вживання
морфолого-синтаксичних та лексико-граматичних конструкцій власне
наукового підстилю (різновиду) наукового стилю сучасної української
мови; по-друге, такий текст є взірцем монологічного наукового
мовлення, на базі якого студент може будувати власне наукове
висловлювання.
Систематична робота з навчальними науковими текстами, безумовно,
сприятиме вдосконаленню вмінь студентів щодо сприйняття, утримання й
поновлення інформації, визначення змістової та мовної компресії тексту
наукового джерела, знаходження і правильного визначення та
формулювання інформативного центру абзацу (фрагмента, частини,
розділу) тексту. Більш того, систематичність і послідовність такої роботи
передбачає активний розвиток навичок писемного та усного зв’язного
професійного мовлення.
Отже, опрацювання спеціальних наукових текстів у процесі вивчення
навчального матеріалу дисципліни “Українська мова (за професійним
спрямуванням)” допомагає студентам не тільки оволодіти мовою обраної
ними майбутньої спеціальності, а також сприяє розвиткові в них умінь і
навичок змістового та змістовного аналізу наукових текстів зі
спеціальності, здібностей до пізнавальної діяльності, здатності до
абстрагування та узагальнення набутих знань, формуванню аналітикосинтетичного мислення.
Список використаних джерел
1. Українська мова для економістів [Текст]: навч. посібник /
К.П. Добровольська, С.М. Кіршо, Н.Я. Купрата [та ін.]. – 2-е вид., випр. та
доп. – Одеса : ВМВ, 2010. – 400 с. 2. Управління якістю підготовки фахівців
[Текст]: матеріали ХV Міжнар. наук.-метод. конф., 22 – 23 квіт. 2010, Одеса.
Ч. І. / Одес. держ. акад. буд. та архіт. – Одеса : ОДАБА, 2010. – Ч. 1. – 248 с.
3. Упровадження сучасних освітніх технологій навчання у контексті Болонського
процесу [Текст]: зб. матеріалів наук.-метод. конф. / Одес. держ. екон. ун-т. –
Одеса : ОДЕУ, 2005. – 291 с.
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ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
ЯК ОСОБЛИВИЙ РІД ДІЯЛЬНОСТІ
Дзюбенко Л.І.
Україна, Київ, Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Комунікативні потреби визначаються методистами як “особливий вид
потреб, що спонукають вступати у мовленнєве спілкування з метою
вирішення вербальних та невербальних завдань” [1: 115].
Одним з найбільш розповсюджених видів активності культурної людини
є читання.
Читання як мета навчання іноземної мови є одним із засобів закріплення
знань та збереження навичок практичного володіння мовою. Мета читання
полягає в розкритті “ смислових зв‘язків мовленнєвого твору,
представленого в письмовому виді, або інакше – вилучення інформації,
що міститься в письмовому тексті” [4: 5].
Спілкування тих, хто навчається, з іншомовним текстом може стати
більш плідним та цікавим за умови врахування специфіки читання як
особливого роду діяльності, що включає мовленнєві й немовленнєві
компоненти.
Читання має право отримати статус діяльності за умови виділення в
його структурі основних діяльносних елементів. Як відомо, джерелом
виникнення діяльності є потреба. Зафіксувавши потребу, суб’єкт реалізує
пошук об’єкта, оцінює його з точки зору потреби (поява мотиву),
спрямовує свою активність на його присвоєння. Стосовно іноземних
студентів найбільш типовою причиною появи потреби є відсутність
необхідних знань. Маючи можливість перевірити тематичний зміст тексту
на відповідність потреби (поява мотиву), читач (як суб’єкт діяльності)
повинен уміти скласти програму подальших дій. Ці дії повинні бути
спрямовані на “присвоєння” об’єкта, а саме на розуміння та осмислення
змісту тексту.
Успіх діяльності визначається особливостями об’єкта – тексту та рівнем
сформованості перцептивної готовності читача [2: 11, 26]. Труднощі, що
виникають при читанні іншомовного тексту, роблять розуміння
усвідомлюваним процесом і викликають потребу в відповідних засобах.
Через те, що розуміння є формою розумової діяльності, в його реалізації
беруть участь засоби мислення. До них відносяться, в першу чергу,
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поняття, що актуалізуються в свідомості читача. Суміщення значень є
одним із ключових моментів розуміння. Найбільш раціональним визнаний
принцип систематичного уточнення (логіка сходження від абстрактного
до конкретного). У такому поданні важливим є формування в читача блоку
не власне мовленнєвих навичок, що співвідносяться з операціями аналізу,
синтезу, узагальнення.
Методична цінність опису читання як діяльності полягає в тому, що
воно дозволяє виділити компоненти перцептивної готовності читача, що
стає суб’єктом діяльності. Основними компонентами цієї готовності є
знання, навички і вміння, що пов’язані з декодуванням та осмисленням
змісту тексту. Як бачимо, до цієї готовності входять як мовленнєві, так і
не власне мовленнєві компоненти, що зумовлено, з одного боку,
специфікою знакового об’єкту, а з іншого – особливостями процесів
мислення, що забезпечують розуміння.
Список використаних джерел
1. Азимов Є.Г. Словарь методических терминов (теория и практика
преподавания языков) / Є.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – СПб : Златоуст, 1999. –
472 с. 2. Єдина типова навчальна програма з української мови для студентівіноземців основних факультетів нефілологічного профілю ВНЗ України ІІІ-IV
рівнів акредитації. – К. : НТУУ “КПІ”, 2009. – 50 с. 3. Митрофанова О.Д. Научный
стиль речи: проблемы обучения / О.Д. Митрофанова. – М. : Рус. яз., 1985. –
128 с.4. Фомкина С.К. Обучение чтению / С.К. Фомкина. – М. : МГПИИЯ
им. М. Тореза, 1980. – 75 с.

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
НАУКОВИХ ЗАСАД ВИКЛАДАННЯ МОВ ІНОЗЕМЦЯМ –
ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЕКОНОМІСТІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Добровольська К.П.
Україна, Одеса, Одеський державний економічний університет
Актуальність означеної теми зумовлена новими вимогами до мовної
підготовки іноземних студентів України як невід’ємної складової
підвищення якості вищої економічної освіти та підготовки майбутніх
економістів для зарубіжних країн, здатних використовувати набуті знання,
навички і вміння у професійному спілкуванні та співробітництві з нашою
країною.
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Комплексне дослідження наукових засад оптимізації мовної підготовки
іноземних студентів у вищих економічних навчальних закладах України
набуває особливого значення в сучасних умовах підготовки економістів
для зарубіжних країн та може бути використане для досягнення стратегічних
завдань вищої школи.
Нові реалії розвитку вищої економічної освіти в Україні ХХІ століття,
пов’язані з переходом на державну мову підготовки майбутніх фахівців
для економіки нашої країни та зарубіжних країн, вимагають здійснення
комплексних фундаментальних і прикладних наукових досліджень
окресленої проблеми вищої школи. Дослідженню наукових засад
викладання української та російської мов іноземцям, особливостей мовної
підготовки бакалаврів і магістрів з економіки й управління для країн
близького та далекого зарубіжжя в умовах двомовності навчання
приділяється не надто багато уваги в публікаціях і наукових дискусіях
україністів та русистів, викладачів обох мов.
Проблема розвитку наукових засад оптимізації мовної підготовки
майбутніх фахівців для економіки України та зарубіжних країн була
предметом комплексних досліджень і активних пошуків науковців та
викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки
Одеського державного економічного університету протягом останнього
п’ятиріччя.
Оскільки проблема є багатоаспектною, то й досі існує чимало
дискусійних і нерозв’язаних питань. Вони потребують комплексного
дослідження та ефективного впровадження результатів науково-дослідної
роботи в навчальний процес і практику мовної підготовки економічних
кадрів для зарубіжних країн в системі вищої освіти України.
Упродовж багатьох років навчання іноземних студентів в Українській
РСР здійснювалося лише російською мовою. У перехідний період
розвитку вищої економічної освіти в новій державі одним з найбільш
важливих об’єктів дослідження є розробка наукових засад викладання та
навчання іноземних студентів української мови як державної та засобу
підготовки майбутніх фахівців для зарубіжних країн на основі набутих
знань з російської мови як світової та найважливішого засобу
міжнародного спілкування і співробітництва. У складних політичних
обставинах і ситуації білінгвізму вживання двох мов (української та
російської) у навчальному процесі ВНЗ економічного профілю, успішне
виконання стратегічних завдань оптимізації мовної підготовки іноземних
студентів в Україні вимагають розгортання комплексних досліджень
проблем, пов’язаних із переходом на україномовне навчання та
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виникненням багатьох труднощів у двомовному навчанні, що призводять
до зниження якості підготовки економістів для зарубіжних країн.
З метою активізації досліджень наукових засад викладання української
та російської мов студентам-іноземцям, розробки і впровадження
передових освітніх та педагогічних технологій навчання мови обраного
фаху та субмов спеціальностей у практику мовної підготовки майбутніх
економістів на кафедрі мовної та психолого-педагогічної підготовки ОДЕУ
були створені проблемні групи науковців і викладачів-дослідників із
проблем удосконалення КМСОНП, підвищення якості україномовної та
російськомовної підготовки бакалаврів і магістрів для зарубіжних країн.
У контексті проблематики вищої школи України перебуває і
комплексне дослідження наукових засад мовної підготовки іноземних
студентів економічних університетів, кінцевою метою якого є розробка
та впровадження результатів науково-дослідної роботи у практику
викладання та навчання української і російської мов як засобів підготовки
висококваліфікованих фахівців-економістів та менеджерів для
зарубіжних країн.
Реалізуючи стратегію мовної освіти, визначену Національною
доктриною розвитку освіти в Україні, Болонською декларацією, Угодою
про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом
й іншими документами ЄС, ЄК і вищої школи нашої країни, науковці та
викладачі української та російської мов для іноземців створили в
Одеському державному економічному університеті дослідницький простір,
що став місцем проведення комплексних наукових досліджень шляхів
оптимізації мовної підготовки іноземних студентів у процесі викладання
обох мов та навчання мови обраного фаху, формування професійної
мовнокомунікативної компетенції бакалаврів і магістрів з економіки та
управління.
У 2006–2010 роках у межах проблематики вищої школи України в
ОДЕУ було проведено комплексне прикладне дослідження “Наукові засади
лінгвістичної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців”,
одним з аспектів якого стало дослідження наукових засад мовної
підготовки бакалаврів і магістрів економічного профілю для країн СНД і
далекого зарубіжжя. Проведення експериментальних досліджень,
організація та проведення експерименту в умовах двомовності навчання,
максимально наближених до реальних ситуацій спілкування економістів
та фахівців інших спеціальностей, аналіз досвіду взаємодії української і
російської мов, взаємозв’язків у викладанні та навчанні обох мов, проблем
і труднощів у вивченні їх іноземними студентами, виявлення резервів і
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потреб у спілкуванні державною мовою України та російською як світовою
сприяли розвитку наукових засад мовної підготовки іноземців,
розробленню та запровадженню у практику навчання шляхів оптимізації
формування відповідних компетенцій особистостей зарубіжних бакалаврів
і магістрів з економіки.

ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ
В ОБУЧЕНИИ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ
Доброжанская В.В., Шилофост Н.М.
Украина, Одесса, Одесский государственный
экономический университет
Активно возрастающая роль научного стиля в речевой жизни
современного информационного общества оказывает существенное
влияние на изучение языка в целом, способствует более глубокому
усвоению базовых общеязыковых закономерностей, что подтверждает
непреходящую актуальность исследований в данном направлении.
Эффективное обучение научному стилю речи студентов-нефилологов
продвинутого этапа предполагает использование учебных материалов
нового поколения. Создаваемые нами учебные пособия, с одной стороны,
опираются на хорошо проверенную практикой систему упражнений по
обучению научному стилю речи, с другой – ориентированы на
использование новых образовательных технологий.
Традиционная поурочная разбивка, которая базируется на строгом
соответствии логике изучения актуальных тем экономической теории и
целесообразности введения новых конструкций научного стиля речи,
призвана помочь адекватно использовать предлагаемый материал в
учебно-научной сфере деятельности. Предложенная в учебных пособиях
система разнообразных заданий позволяет корректировать полученные
ранее лексико-грамматические навыки, оптимизировать понимание и
запоминание нового материала, совершенствовать умения
самостоятельного анализа сложных грамматических явлений.
В то же время каждый урок пособия содержит достаточно большой
набор заданий, предполагающих использование возможностей новых
компьютерных программ и мультимедийной аппаратуры. Эти задания мы
условно делим на три группы.
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В первую группу мы включаем тестовые задания, которые, с одной
стороны, проверяют уровень усвоения как новых, так и ранее изученных
моделей научного стиля речи, с другой – контролируют уровень
понимания новых терминов и понятий, значимых для языка специальности.
Это преимущественно тесты закрытого типа (альтернативные,
множественного выбора и на выявление соответствия). В результате
учебный процесс выводится на качественно новый уровень, поскольку
завершающие тестовые задания не адаптированы, обладают той же
степенью интеллектуальной сложности, что и задания, предлагаемые на
экзамене по специальности. Соавторство с опытными специалистами,
преподающими студентам экономические дисциплины (в нашем случае
– экономическую теорию), позволяет нам не только включать в пособия
новейшие учебные тексты, соответствующие самым современным
научным концепциям, но и адекватно регулировать уровень сложности
тестового материала.
Во вторую группу мы включаем задания, призванные научить поиску
материала по теме урока в Интернете, что соотносится с поиском
материала для рефератов и докладов по специальности. Иностранным
учащимся важно научиться находить ключевые слова и словосочетания,
которые для результативной работы в современных поисковых системах
должны быть написаны без ошибок как на лексико-грамматическом, так
и на смысловом уровне. В компьютерном классе такие задания
выполняются на скорость, дают возможность ориентироваться на группу,
сверить полученные данные, проанализировать ошибки. Если подобные
задания являются домашними, то они обычно сопровождаются работой
по аннотированию, реферированию или подготовке развернутого
монологического высказывания, построенного на основе нескольких
научных текстов.
В третью группу нами включены задания творческого характера,
которые предполагают создание учебной презентации по теме урока.
Несмотря на то, что задания такого рода становятся все более популярными
на практических занятиях по специальности, они по-прежнему являются
заданиями повышенной интеллектуальной сложности для иностранных
учащихся. Эти задания в качестве обязательных этапов предполагают:
предварительную методическую работу по снятию лексикограмматических трудностей; первичную демонстрацию в мультимедийном
классе презентации, подготовленной преподавателем и непременно
отвечающей требованиям убедительности, увлекательности и
интерактивности; повторную поэтапную презентацию, включающую
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разъяснение значимости каждого этапа. И только после успешного
прохождения указанных этапов можно приступать непосредственно к
творческим заданиям, которые могут выполняться как индивидуально,
так и в малых группах.
Опыт преподавания и проведенный опрос иностранных учащихся
подтверждает, что адекватное сочетание традиционных и новых
образовательных технологий существенно повышает мотивацию и дает
позитивный результат в обучении научному стилю речи.

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І ПРОБЛЕМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Добрунова Л.Е., Івашура А.А.
Україна, Харків, Харківський національний
економічний університет
Корнілова В.О.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції українського
суспільства є сфера вищої освіти, де вона набула форм Болонського
процесу.
Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року
із підписанням декларації на Бергенській конференції.
Одним з багатьох параметрів, що рекомендується Болонським
процесом, є дистанційне навчання, бо фахівець XXI століття – це людина,
яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно
підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Придбання нових знань
і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху
інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації
і сприяє кар’єрному росту. Проте одною з головних перешкод, що виникає
на шляху тих, хто бажає продовжити навчання (враховуючи, що більшість
з них вже працює), є брак часу, відстань розташування навчального закладу
й т. ін. Дистанційне навчання і є альтернативною формою отримання знань.
До принципів дистанційного навчання належать: принцип
гуманістичності навчання; пріоритетності педагогічного підходу при
проектуванні освітнього процесу в дистанційному навчанні; педагогічної
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доцільності застосування нових інформаційних технологій; вибору змісту
освіти; забезпечення захисту інформації, що циркулює в дистанційному
навчанні; стартового рівня освіти; відповідності технологій до навчання;
мобільності навчання; неантагоністичності дистанційного навчання
існуючим формам освіти.
Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології
викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати
кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях. Процес
навчання може відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до
мережі Інтернет.
Особливістю дистанційного навчання є, по-перше, відособленість
(віддаленість) учня від викладача, по-друге, самостійність (варіант заочного
навчання), по-третє, активна інтеграція інформаційних засобів і ресурсів
у процес навчання.
В якості основного інструменту для реалізації технології навчання,
наприклад, у Харківському національному економічному університеті
пропонується використання системи Moodle.
Перевага курсів, створених у Moodle, є існування реального освітнього
процесу, коли “людина не йде з дому” при наявності інтернету, або
комп’ютерних класів ХНЕУ в час, зручний для студента. Навчання студента
не потребує спеціальних знань. Навчальний простір завантажується у
звичайному web-браузері й дозволяє працювати без встановлення
додаткових програм.
Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс (ДК).
Ще до початку навчання керівники розробляють ДК за своїми предметами.
В процесі навчання курси можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний
викладач має змогу сам вирішувати, як буде виглядати ДК і які
мультимедійні елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і спосіб
використання комп’ютерних технологій при підготовці ДК значно впливає
на ефективність його засвоєння. Світовий досвід показує, що
використання динамічних об’єктів для створення наочних моделей
процесів, адаптивне моделювання студента в багатьох випадках значно
підвищує навчальний ефект.
Курс розподіляється на розділи, що потрібно опрацювати у визначений
час. За матеріалом розділів керівники створюють і призначують тести і
завдання, які також потрібно вчасно проходити. Вони мають можливість
призначувати спеціальні перевірочні (граничні) тести відповідно розділів
курсу. Керівник також може призначувати завдання для підгруп студентів,
тоді завдання вирішується колективно. Взаємодія між суб’єктами системи
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дистанційного навчання здійснюється за допомогою системи
індивідуальних гостьових книг, форумів, чатів та електронної пошти.
Для організації дійсно ефективного навчального процесу дистанційного
навчання необхідна систематична робота з оболонкою як студента, так і
викладача майже кожного дня протягом всього терміну навчання.
Таким чином, організація дистанційного навчання дає змогу підсилити
активну роль студента у власній освіті: у постановці освітньої мети, виборі
домінантних напрямків, форм і темпів навчання в різноманітних освітніх
царинах. При вивченні, зокрема, гуманітарних дисциплін воно різко
збільшує обсяг доступних освітніх масивів, культурно-історичних
досягнень людства, доступ до світових культурних та наукових скарбів,
збільшує евристичну складову навчального процесу за рахунок
застосування інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних
програм.
Список використаних джерел
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ХАРАКТЕРИСТИКА
МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КУРСУ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ
ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Долина А.В.
Україна, Київ, Київський національний
лінгвістичний університет
Мета мультимедійного комп’ютерного курсу (МКК) «Sound English»
полягає у тому, щоб удосконалити фонетичну компетенцію (ФК) майбутніх
учителів англійської мови (АМ), навчити їх знову звертати увагу на
фонетичні особливості власного мовлення шляхом рефлексії процесу
спілкування та сформувати уміння самостійної роботи (СР) над вимовою,
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які б забезпечили студентів можливістю підтримувати функціонування
власної фонетичної компетенції на необхідному рівні після закінчення
навчання у ВНЗ.
МКК складається з трьох модулів, які за змістом відповідають темам,
що опрацьовуються у курсі Практики усного та писемного мовлення,
згідно чинної типової програми [1]: “Вища освіта” (Higher Education),
“Політична система” (Political System), “Людина і закон” (Man and Law).
Кожен модуль має однотипну структуру і, у свою чергу, складається з
тесту та чотирьох розділів (Units). До складу МКК також входять
загальний підсумковий тест до всього курсу і додаткові рубрики (блоки):
щоденник (My plans and achievements), папка з власними аудіозаписами
(My records), корисні поради (Useful tips), список гіперпосилань на
додаткові вправи в Інтернеті (More exercises) та рекомендації щодо
використання програми.
Кожен розділ (Unit) має однотипну структуру. Послідовність завдань
укладена на основі екстраполяції моделі рефлексивної діяльності вчителя
Ф.Кортхагена [2: 62-63]. Співвідношення моделі удосконалення ФК на основі
рефлексивної діяльності зі структурою розділу зображено у таблиці 1.
Таблиця 1
Співвідношення моделі удосконалення ФК та структури розділу
Структура
Модель
рефлексивної
удосконалення ФК
діяльності вчителя
на основі
(за Ф. Кортхагеном)
рефлексивної діяльності
1. Дія
1. Перегляд ВФГ
і запис мовлення
2. Погляд назад
2. Перевірка розуміння
на попередню дію
і самоаналіз вимови
(заповнення таблиці
самоспостереження)
3. Усвідомлення
3. Усвідомлення причин
суттєвих аспектів
невідповідності (заповнення навчальної анкети)
4. Створення альтер- 4. Виконання вправ
нативних методів дії
5. Апробація нової дії 5. Запис мовлення і його
самоаналіз (заповнення
таблиці самоспостереження)
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Структура
розділу МКК

1. Watch video
2. Check
pronunciation

3. Review
pronunciation rules
4. Do exercises
5. See progress

1. Watch video. Кожен розділ починається з перегляду тематичного відео
з подальшою перевіркою його розуміння. Цей крок є необхідним для
подальшого фонетичного опрацювання мовного та мовленнєвого
матеріалу.
2. Check pronunciation. Наступний крок – запис власного мовлення та
заповнення таблиці самоспостереження, що розглядається нами як засіб
для самоконтролю та самооцінювання вимови, що містить ілюстративні
дескриптори різних фонетичних явищ у стверджувальній формі.
3. Review pronunciation rules. Одним зі способів перевірки наявних знань
у студентів та повідомлення нових є використання навчальної анкети.
Навчальна анкета – навчальний засіб у друкованій або електронній
формі, який передбачає активізацію рефлексії процесу фонетичного
оформлення мовлення та усвідомлення суттєвих аспектів вимови ІМ
шляхом відповідей на сукупність прямих та непрямих питань та який
дозволяє за рахунок повторюваності об’єктів поступово підвести
студента до правильної відповіді у випадку подання нової інформації.
4. Do exercises. Виконання комп’ютерних вправ, що передбачають перехід
від просодичного рівня до сегментного і подальше їх об’єднання у
мовленні.
5. See progress. Студенти знову записують власне мовлення у схожій
ситуації спілкування і заповнюють таблицю самоспостереження. Потім
заповнюють щоденник і порівнюють результати на початку та після
закінчення вивчення розділу.
Таким чином, МКК передбачає наступні можливості для СР студентів:
перегляд ВФГ, прослуховування фонограм, виконання тестових завдань,
запис власного мовлення, самоконтроль, виконання тренувальних вправ,
планування власної навчальної діяльності, автоматичну фіксацію результатів
роботи, підготовку звіту про виконану роботу та зв’язок з викладачем
через електронну пошту.
Список використаних джелел
1. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний
курс навчання): Проект / Колектив авт.: С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей
(керівники), Ю.В. Головач та ін.; Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – К. : The British
Counci, 2001. – 246 с. – англ.2. Korthagen Fred Linking Practice and Theory: The
Pedagogy of Realistic Teacher Education / F.A.J. Korthagen, Jos Kessels, Bob
Koster, Bram Lagerwerf. – Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum
Associates, 2001. – 312 p.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ
Домнич С.П., Селина И.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
В методике преподавания русского языка как иностранного
представлен довольно обширный раздел, посвященный методике обучения
лексике. Очевидно то, что обучение лексике происходит на начальном,
продвинутом, долгосрочном и краткосрочном обучении русскому языку,
а также при обучении профессионально-деловому общению и т.д.
Рассмотрим некоторые проблемы и особенности работы над русской
лексикой, являющейся одной из основ формирования и развития
коммуникативно-речевых умений иностранного учащегося.
Понятие “лексика” – это совокупность слов русского языка (предметы,
явления, действия, признаки). Кроме того, лексикой мы называем
определенные пласты словарного состава языка (стилистически
нейтральная и книжная лексика). Существует также понятие “лексики”,
связанное с языком тех или иных произведений и их авторов (лексика
русских народных сказок и др).
Говоря о лексике в методике преподавания РКИ, следует отметить,
что ранее внимание практиков и теоретиков было сосредоточено на
вопросах обучения фонетике и грамматике языка, так как не было дано
обоснование того, как дифференцировать огромную массу русских слов
по степени актуальности, трудности их усвоения. Но с течением времени
русистами-практиками был создан практический курс обучения лексике,
а также другим аспектам языка, обладающим свойствами системности и
коммуникативности.
Благодаря исследованиям по продуктивности, частотности,
употребительности русских слов в речи возникло разграничение лексики
на активную и пассивную. Активный словарь, в свою очередь, включает
ту лексику, которую пользователь языка употребляет в речи, а пассивный
– ту лексику, которая узнаётся и понимается при чтении, аудировании.
Следует отметить, что словарный запас пользователя увеличивается за
счет потенциального словаря, включающего слова, о значении которых
можно догадываться по сходству с родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
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Основная цель работы над лексикой русского языка как иностранного
состоит в формировании лексических навыков:
1. понимание слова и особенностей его сочетаемости в речи;
2. безошибочное использование слова в речи в соответствии с темой
и ситуацией общения, т.е. умение использовать русскую лексику для
осуществления продуктивной речи (говорения, письма) и рецептивной
речи (чтения, аудирования).
Для того, чтобы пользователь приобрел продуктивные и рецептивные
лексические навыки русисту-практику необходимо обращать внимание
учащихся на способы словообразования и словоупотребления
лексических единиц в соответствии с ситуациями общения и целями
коммуникации (продуктивные навыки), а также на узнавание и понимание
новых слов в звучащей речи, в тексте (рецептивные навыки).
К примеру, на факультете иностранных языков для будущих
переводчиков немецкого, французского, английского, испанского языков
в рамках Программы курса “Практический русский язык” читаются
спецкурсы по “Словообразованию”, “Стилистике”, “Практике перевода”
и “Лингвострановедению”, на которых формируются и развиваются
лексические навыки иностранных учащихся. Но несмотря на
разнообразные приемы и методические задачи лексика русского языка
оказывается трудоемкой для усвоения иностранными учащимися, что
связано, во-первых, с большим объемом словарного состава русского
языка и, во-вторых, его сложной лексико-грамматической организацией.
Т. М. Балыхина в статье “О системности русской лексики и о системе
в обучении лексике” [1: 150 – 162] выделяет ряд проблем, касающихся
процесса обучения лексике и процесса обучения иноязычному общению:
– проблемы, связанные с открытостью лексического состава русского
языка;
– проблема минимизации лексики в учебных целях;
– проблема взаимосвязи слов в системе русского языка;
– проблема учета родного языка учащихся при обучении русской
лексике и проблема соотношения русских слов со словами родного языка
учащихся, языка-посредника;
– психологические проблемы обучения иностранцев русской лексике;
– проблема системности в обучении лексике;
– проблема связи обучения русской лексике с культурой мышления
и культурой речи.
Нельзя не согласиться с мнением ученого, так как обучая лексике
иностранцев необходимо не только формировать у них умения быстро и
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правильно использовать слова, словоформы, словосочетания для
построения высказывания, но и ориентироваться в условиях общения,
планировать свою речь, активизировать те языковые средства, которые
бы способствовали передаче собственных мыслей и обеспечивали бы
обратную связь с собеседником, помогали бы поддерживать общение в
диалоге.
Таким образом, говоря о проблемах преподавания и обучения русской
лексике важно учитывать как процесс обучения лексике, так и процесс
обучения иноязычному общению, которые должны находиться в тесной
взаимосвязи между собой.
Список использованных источников
1. Балыхина Т.М. О системности русской лексики и о системе в обучении
лексике // Традиции и новации в профессиональной деятельности
преподавателя русского языка как иностранного: Учебная монография / Под
общей ред. С.А. Хаврониной, Т.М. Балыхиной. – М.: Росийский университет
дружбы народов, 2002.

ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
РУССКОМУ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Доценко Н.П.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Словообразовательная система русского языка характеризуется
большим разнообразием аффиксальных морфем, что представляет
значительную трудность для иностранных учащихся при изучении ими
русского языка.
На занятиях по словообразованию русского языка в рамках спецкурса,
который читается студентам-иностранцам второго курса факультета
иностранных языков, мы ставим перед собой (в качестве основной) задачу
показать высокую степень организованности производных слов русского
языка. И здесь необходимо подчеркнуть, что в системе современного
русского языка преобладают производные слова – на одно непроизводное
слово (как указывает А.Н.Тихонов) приходится более 10 производных слов.
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В рамках работы по выявлению родственных связей между словами,
имеющими общий корень, по усвоению значений префиксов и суффиксов,
с помощью которых образованы те или иные группы производных слов,
мы уделяем внимание и собственно морфемному анализу, и
словообразовательному анализу.
Однако нами делается акцент не на умении членить слово на морфемы
(что является основным видом работы при развитии рецептивных видов
речевой деятельности), а для нас актуальным является подход, при котором
в качестве единиц обучения выступают, прежде всего,
словообразовательные аффиксы, производящая база и производное
слово. При анализе производного слова мы исходим, прежде всего, из
словообразовательного типа, по которому образовано производное слово,
т.к. именно в нём учитываются форма и значение форманта,
грамматические и семантические особенности мотивирующих слов,
общее значение словообразовательного типа. Такой подход актуален для
продуктивных видов речевой деятельности (говорения и письма). Таким
образом, мы делаем акцент на том, что производные слова не только
воспроизводятся, но и производятся в речи.
Очень важным, с нашей точки зрения, является необходимость
использования на занятиях по словообразованию объединений
лексических единиц в лексико-семантические группы. Слова, входящие
в семантическую группу, характеризуются определенным набором
производных. И, делая акцент на работе с производными словами,
образованными от слов одной лексико-семантиче-ской группы, мы
способствуем более легкому запоминанию и более глубокому усвоению
студентами новых лексических единиц.
Таким образом, работая со студентами-иностранцами в рамках
спецкурса по словообразованию, и знакомя их с такими понятиями, как
производные слова, словообразовательные аффиксы, а также с такими
комплексными единицами русской словообразовательной системы, как
словообразовательные цепочки, парадигмы и гнезда, мы всё же делаем
акцент на словообразовательной модели как основной единице обучения,
выступающей в качестве образца, на основе которого осуществляется
словообразовательный анализ.
Список использованных источников
1. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т.
Ок. 145000 слов. – 2-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1990. Т. 1: Словообразовательные
гнезда. А.-П. – 856 с. 2. Русская грамматика: В 2 т. – Т. 1. – М. : Наука, 1980. –
С. 123–452.
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ПРО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
З МАТЕМАТИКИ НА ЕТАПІ ДОВУЗІВСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Дубова О.O.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Центр міжнародної освіти
В останні роки в Україні та за її межами інтенсивно проводяться
дослідження й методологічні розробки інноваційних навчально-методичних
комплексів (ІНМТ) з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ). Ці проблеми відображено у працях Ю.С. Рамського,
С.А. Ракова, А.В. Пенькова, М.І. Жалдака, Ю.В. Горошко, Н.В. Морзе,
Т.В. Зайцевої та ін. У той самий час на сьогодні ще недостатньо розроблені
й розвинені ІНМТ в навчанні іноземних студентів.
Автором було розроблено й застосовано на практиці курс
мультимедійних лекцій з математики, підготовлено до друку зошит для
робіт (вступний курс) та зошит для контрольних і самостійних робіт. Разом
із посібником [3] та двомовними словниками [4] було створено цілісний
ІНМК з математики на етапі довузівської підготовки.
Особливо доцільним є використання ІКТ на вступному етапі, що
становить 20 годин. А також протягом року, коли пропонується
використовувати презентації при повторенні, систематизації, закріпленні
вже вивчених тем. Презентація є наочним і виразним способом подання
матеріалу, що в комплексі з робочим зошитом і зошитом для контрольних
робіт створює єдиний простір для ефективної співпраці викладача і
студентів. За умови постійного використання мультимедійних засобів
збільшується продуктивність навчання. Використання презентації збагачує
мову викладача, перетворює складні математичні терміни в легкий, цікавий
і доступний матеріал. Такий супровід надає можливість отримувати
інформацію не тільки аудіально, але й візуально.
Згідно з програмою [2] вступний курс з математики на підготовчому
відділенні складається з 20 годин, і саме в цей час викладається основна
“мова” математики, яка містить велику кількість термінів і словосполучень,
що використовуються протягом року.
Завдяки методичній співпраці лекцій у формі презентацій з робочим
зошитом, посібником і словниками, збільшується продуктивність і
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ефективність лекційних годин. Використання ІКТ дає змогу викладачу не
витрачати час на написання основної термінології на дошці, а за наявності
робочого зошита студенти не витрачають час на написання теоретичного
матеріалу (який вже міститься в зошиті у стислому вигляді), а приділяють
максимум уваги саме розвитку навичок усного мовлення на уроці, а
навички письма й закріплення вивченого матеріалу пропонується
виконувати в зошиті у вигляді спеціальних завдань для домашнього
виконання.
Інформація, що подається іноземним слухачам, повинна бути
доступною. Але доступність має виявлятись не у спрощеному викладенні
матеріалу, а в наочних та виразних способах його подання. Цікавими й
захопливими є уроки з таких тем, як відношення, пропорції, основи
геометрії. Як відомо, прикладні задачі викликають труднощі не тільки в
іноземних студентів, а й в українських школярів під час створення
математичних моделей цих задач. Для іноземних студентів до цієї проблеми
додається ще й проблема нерозуміння нових слів, з яких складається
задача. Ось приклад: “У магазині було 100 кг ягід. Ягоди містять 99%
води. Через деякий час вода випарувалась і новий вміст води вже складав
98%. Чому дорівнює маса ягід через деякий час?”. Умова задачі
супроводжується ілюстраціями ягід і процесу випарування, що дають змогу
студентам зрозуміти математичний зміст задачі й водночас викликають
цікавість студентів своєю “життєвістю”. Хімічні задачі на використання
концентрації, наприклад: “До 15 л 10%-ого розчину солі долили 5%-ий
розчин солі й отримали 8%-ий розчин. Скільки літрів 5%-ого розчину
долили?” також викликають жвавий інтерес у студентів медичного
профілю.
Використання ІКТ під час викладання теми “Основні поняття геометрії”
надає змогу за дві години викласти основні поняття про геометричні
фігури, геометричні тіла, площі фігур та об’єми тіл, а також розв’язати
декілька прикладних задач.
За даними ЮНЕСКО, на слух людина сприймає 15% мовної інформації,
коли людина сприймає візуально – вона запам’ятовує 25% інформації. А
коли поєднуються візуальне і слухове сприйняття інформації, то людина
здатна запам’ятати 65% інформації. І, чим більш яскравою і різноманітною
буде інформація, яку отримують студенти від викладача, тим ефективнішим
буде ії засвоєння. Основна відмінність ІНМК полягає в насиченості,
особливій змістовності й інтерактивності. Надалі планується розробка
ІНМК з хімії, біології та фізики, а також створення циклу електронних
інтегрованих уроків з математики та інших дисциплін.
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УРОК-ИГРА КАК АКТИВИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
В УСВОЕНИИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА
Дубовая Г.И.
Украина, Днепропетровск,
Национальный горный университет “НГУ”
На обучение в Украину приезжают граждане различных стран, которые
отличаются как особенностями психологии, так и различной памятью и
подготовкой, поэтому усваивают русский язык по-разному. Для того,
чтобы обучение языку было более успешным, необходимо учитывать
психологический климат в группе, дружелюбное отношение друг к другу,
а также важность учета положений о видах памяти.
Методисты и психологи утверждают, что взаимодействие произвольной
и непроизвольной памяти наглядно проявляется при воспроизведении
материала. И, тем не менее, произвольное и непроизвольное запоминание
имеют свои особенности, каждое из которых способствует успешному
обучению иностранных граждан русскому языку.
Необходимо строить занятия так, чтобы содержание деятельности
студентов направлялось по двум руслам: одно – на логическое,
произвольное запоминание, другое – на непроизвольное.
Остановимся на непроизвольном внимании, которое базируется на
игре.
По характеру педагогического процесса выделяются игры обучающие,
тренинговые, познавательные, воспитательные, развивающие и т.д.
С помощью игры лучше активизируется деятельность иностранных
учащихся в усвоении языкового материала.
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Игра может также служить эффективным средством обучения
различным видам речевой деятельности (слушать, говорить, читать и
писать).
Игру следует рассматривать как вариантно-ситуативное речевое
упражнение, в ходе которого иностранные учащиеся приобретают опыт
речевого общения. Поэтому игра может занимать важное место в
проведении занятий.
Необходимо отметить, что иностранные студенты с удовольствием
включаются в процесс игры и лучше запоминают предлагаемую лексику.
Мы рассмотрим ситуативно-ролевую игру, условно названную
“Чаепитие”.
Цель игры: знакомство с новыми глаголами и употребление глаголов
и существительных в бытовой ситуации иностранными студентами.
Для проведения урока-игры в структуре учебного процесса
выделяется 4 элемента – этапа урока.
1. Ориентировочный этап. Преподаватель представляет изучаемую
тему, напоминая основные понятия. В нашем случае – это изучение новых
глаголов и применение их в бытовой ситуации.
2. Подготовка к проведению игры. Преподаватель объясняет сценарий
игры. Предлагает иностранным студентам купить все необходимое для
чаепития (чай и кофе в пакетиках, разовую посуду и что-либо к чаю:
сахар, конфеты, печенье и т.п.). Проводится черновая репетиция игры,
где преподаватель объясняет и показывает действия при чаепитии.
3. Проведение игры. Преподаватель организует проведение игры и
контролирует игровые действия.
4. Обсуждение игры. Преподаватель проводит обсуждение, в ходе
которого дается характеристика действий и реакций на восприятие новых
слов иностранными учащимися, а также выслушивается мнение самих
учащихся о проведении игры.
Ход урока.
Студентам предлагается записать в тетрадях новые глаголы , которые
уже написаны на доске. Значение каждого слова иностранные студенты
находят в словаре и тоже записывают. У глаголов: взять, брать,
расстелить, налить, поставить, включить, выключить, накрыть,
класть, открывать, насыпать, расставлять, подать, кипеть, закипеть,
заварить, размешать, пить, выпить, разговаривать, беседовать,
обсуждать, убирать, мыть – определяем спряжение и вид.
Следующий этап – это применение каждого глагола в процессе игры
“Чаепитие”.
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Преподаватель. Предлагает ученику взять чайник и налить воду.
Одновременно фиксируя, как понял ученик глаголы.
После того, как участник игры приносит чайник с водой, вставляем в
розетку вилку шнура и подробно объясняем все действия. Чайник
включили. Преподаватель. Сейчас будем накрывать на стол. Расстелим
скатерть и поставим посуду.
Чайник закипает. Преподаватель объясняет и это действие, а также
говорит о том, что вода кипит, и что кипящую воду называют одним
словом – кипяток. У каждого из игроков лежит пакетик с чаем или с
кофе. Преподаватель предлагает открыть пакетики с кофе и высыпать
содержимое в чашку. Затем следующему участнику игры предлагается
разлить кипяток по стаканам или чашкам. После чего предлагается
опустить пакетики с чаем в чашки (стаканы) с кипятком, добавить сахар
и размешать. Ложечками размешиваем кофе. И чаепитие начинается.
Во время чаепития учащиеся становятся раскованней, ведут себя более
непринужденно, рассказывают, что любят пить: китайцы – зеленый чай
без сахара, арабы – кофе по-арабски с добавлением специй, ангольцы –
черный чай с сахаром. Задают вопросы и преподавателю. В такой
непринужденной и теплой обстановке обсуждаются вопросы, которые
волнуют иностранных студентов.
В конце чаепития преподаватель объясняет глаголы убирать и мыть.
Преподаватель. Закончилась наша игра “Чаепитие”. Вопрос к
учащимся, кто и какие глаголы запомнил (спрашивать лучше по очереди,
для того, чтобы оценить, насколько хорошо в ходе игры усваиваются
новые слова и выражения).
На последующих занятиях закрепляются полученные знания
иностранными студентами путем вопросов и ответов, а также проводится
словарный диктант по глаголам.
Через несколько уроков можно повторить игру, но только в более
расширенном понятии. Например, провести урок-игру на тему “День
рождения”, где включаются элементы поздравления.
Игровой материал можно использовать на всех этапах обучения. Он
активизирует деятельность иностранных студентов в усвоении новой
лексики, помогает в выборе нужного речевого варианта, что является
подготовкой к свободному общению.
Список использованных источников
1. Акишина А.А. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как
иностранного / А.А. Акишина, О.Е. Каган. – М., 2008. 2. Скороходова Н.Ю.
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Психология ведения урока. 3. Столбунова С.В. Как построить нетрадиционный
урок русского языка. Лекция 1. Виды игровой деятельности. 4. Шляхов В.И.
Мастерство устного выступления. Игра-дискуссия. – М. : Изд-во Института
русского языка им. А.С. Пушкина, 1996.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ И ФИЗИКИ НА ПО ЦМО
Дыченко Т.В., Захарова В.Н.
Украина, Сумы, Сумской государственный университет
Физику и химию традиционно считают предметами “тяжелыми” для
восприятия, но они, как науки о природе, имеют большие развивающие и
познавательные возможности. Важное значение в их преподавании имеет
научный стиль речи, составной частью которого является язык
специальности.
Поскольку язык специальности – это язык научный, то он
характеризуется логичностью, точностью, однозначностью понимания,
лаконичностью, ясностью изложения, использованием специальной
терминологии. В методических целях важно подчеркнуть, что под
термином понимается слово, обозначающее определенное понятие. Чтобы
сформировать у студентов научную картину мира, необходимо дать им
систему базисных понятий. Преподаватели химии и физики должны
владеть методикой объяснения терминов и определения понятий.
Главной задачей при обучении языку специальности на начальном этапе
является усвоение алфавита химического и физического языков,
составление химических формул и уравнений, уяснение смыслового
содержания символических обозначений химических и физических
величин и единиц их измерения. При этом очень важно учитывать уровень
фонетических и грамматических знаний студентов-иностранцев. На этом
этапе отрабатываются первоначальные умения в использовании языка
специальности, с его помощью идет обучение логическим операциям –
сравнению, классификации, формулировке терминов.
Изучение языка специальности создает мотивацию обучения и
активизирует творческую деятельность студентов, особенно на начальном
этапе, когда лексический запас студентов небольшой. Символическая
система первоначальных понятий по химии и физике в дальнейшем
преобразуется в символику других теоретических уровней.
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Большую роль играет правильный подбор упражнений и заданий,
направленных на совершенствование и закрепление умений
использования языка специальности в различных видах деятельности:
чтении, беседе, письме. При изучении каждой темы программы
отрабатываются следующие умения: воспроизведение химических и
физических символов, восприятие их на слух, записывание под диктовку,
чтение формул.
Для закрепления данных умений каждая тема методических указаний
по физике и химии содержит: 1) ключевые слова и словосочетания с
указанием ударения для правильного произношения; 2) грамматические
конструкции, например: “что это что”, “что называется чем”, “что
измеряется чем”; 3) контрольные вопросы для самопроверки.
В целях тренировки чтения символов и формул, а также для контроля
знаний студентов применяется такая форма самостоятельной работы, как
химические и физические диктанты. Их особенностью является то, что
студенты не повторяют в письменном виде слова преподавателя, а пишут
их значение, используя язык специальности.
Учитывая то, что усвоение студентами языка специальности происходит
во всех видах речевой деятельности, проверка заданий проводится как в
форме фронтального опроса (что позволяет активизировать всех студентов
и способствует непроизвольному запоминанию изучаемого), так и в виде
индивидуальной беседы.
При проведении контрольных работ студентам предлагаются
письменные упражнения, задачи, выполнить которые они могут, лишь
усвоив изученные к этому времени элементы языка специальности,
например:
1. Определите относительную молекулярную массу NH4NO3.
2. Определите массовую долю азота в NH4NO3.
3. Определите валентность элементов в соединениях N2O, N2O3, N2O5.
В каждом из этих заданий есть химическая формула, но как именно с
ней поступать, какие математические операции проделать, можно решить,
лишь зная химический язык. Очень важно научить студентов выделять в
заданиях главное и второстепенное. Этому также способствует усвоение
языка специальности.
Изучение физики и химии невозможно без решения расчетных задач.
Задачи развивают умения и навыки применения в той или иной форме
полученных знаний. Расчетные задачи помогают формированию у
студентов количественных представлений о химических и физических
процессах и восприятию химии и физики как точных наук. При решении
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задач большое значение имеет уяснение химического или физического
смысла задачи. Для успешного их решения нужно изучить и понять
теоретический материал, знать физические и химические формулы, уметь
использовать арифметические, алгебраические и геометрические способы
их преобразования. Успешному анализу и решению задачи также
способствует четкое оформление записи условия, которое позволяет
видеть, что дано в задаче, а что надо вычислить и в каких единицах.
Такая символическая запись условия задачи освобождает от постоянного
обращения к тексту в процессе решения.
Поскольку математика, физика, химия пользуются общепринятыми для
всех стран языком формул, единиц измерения, обозначений, то это
значительно облегчает их изучение на русском языке. Работа
преподавателей-предметников требует тесной координации с работой
преподавателей русского языка и научного стиля речи. Развитие речевых
навыков (чтения, говорения, аудирования, письма), активизация в речи
синтаксических конструкций на лексико-грамматическом материале
научного стиля речи по математике, физике, химии создают единый
языковой режим на подготовительном отделении.
Уровень владения языком специальности является важным показателем
усвоения иностранными студентами химии и физики на подготовительном
отделении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Дыченко Т.В., Лицман Ю.В.
Украина, Сумы, Сумской государственный университет
Процессы восприятия, осмысления, запоминания изучаемого
материала происходят гораздо эффективнее, если передачу
аудиоинформации сопровождает визуальная (формулы, схемы, рисунки,
графики, опорные конспекты).
Необходимость применения визуальной формы подачи информации в
виде опорных конспектов (ОК) при обучении химии иностранных
студентов подготовительного отделения обусловлена также спецификой
125

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

содержания учебной дисциплины “Химия” и особенностями контингента
студентов (“нулевым” уровнем владения языком обучения на начальном
этапе, низким уровнем химических знаний др.).
Для всех тем “Химии” разработаны ОК в виде рисунков, таблиц,
схем, в которых показаны взаимосвязи между основными понятиями
изучаемого курса. Различные блоки информации из конспекта по одной
теме можно перемещать в конспект по другой теме. Например,
информацию о зависимости свойств веществ от строения использовать
при характеристике конкретных веществ. Оп орн ые
консп екты
используются при и зучении нового материала, п овторен ии и
закреплении, а также обобщении и систематизации знаний.
На начальном этапе обучения во время изучения нового материала
преподаватель поэтапно составляет конспект на доске или использует
мультимедийную презентацию. На более поздних этапах обучения
студентам предлагается принимать участие в составлении отдельных
блоков ОК, используя объяснение преподавателя и аналогичные
конспекты по изученным темам. Например, при изучении темы
“Кислоты” как образец используется конспект по теме: “Основания”.
При закреплении и повторении изучаемого материала студентам
предлагается дублировать некоторые блоки ОК, в которых информация
представлена в виде формул, аналогичными блоками, в которых
информация представлена в виде текста и наоборот. Выполнение таких
заданий требует применения химической терминологии на языке
обучения.
При обобщении и систематизации знаний студентам предлагаются
задания на воспроизведение отдельных блоков ОК, конкретизацию их
примерами веществ, уравнений реакций и т.п.
Таким образом, использование опорных конспектов на разных видах
занятий при обучении химии иностранных студентов подготовительного
отделения способствует формированию у них химических знаний, в
том числе химической терминологии на языке обучения.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Дьолог О.С.
Україна, Харків, Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка
Одним із найважливіших завдань, що сьогодні має виконати вища
школа, є навчання студентів методики самостійного опанування знаннями,
набуття прагнення оновлювати ці знання протягом усього життя.
Самостійна робота – це активна пізнавальна творча діяльність, присутня у
будь-якому виді навчальних занять. Вона розглядається як один із видів
навчальних занять, специфічною особливістю якого є відсутність викладача
під час навчальної діяльності студента. У той самий час будь-яка пізнавальна
діяльність студента завжди контролюється та спрямовується викладачем.
Активізується така діяльність у період самостійної роботи через підручники,
навчальні посібники, методичні рекомендації, тести тощо.
Вивчення української мови у вищому навчальному закладі також
передбачає активну самостійну роботу студентів. Українська мова у
вищому навчальному закладі частіше за все представлена курсом
“Українська мова (за професійним спрямуванням)”, що передбачає більш
поглиблене знання рідної мови з орієнтацією на подальшу фахову
діяльність.
Сучасне розуміння ролі і значення української мови у вищих
навчальних закладах виявляється у баченні її у трьох взаємопов’язаних
аспектах:
1) як навчального предмета з сумою знань про мову і мовних умінь
та навичок;
2) як основного засобу комунікації та одержання знань з інших
(немовних) сфер пізнання;
3) як засобу розвитку й саморозвитку особистості студента, творчого
самовираження й утвердження в суспільстві, зрештою як форми
людського буття.
Українська мова як державна є основним засобом суспільної
комунікації. Вона містить систему історично сформованих категорій
світопізнання і світорозуміння, морально-духовних і культурно-естетичних
понять українського народу, закріплених у значеннєвому обсязі мовних
одиниць. Засвоюючи мову, людина через осягнення мовної картини світу
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пізнає його і себе в ньому, трансформує та презентує вже у своєму
мовленні й мову, і знання в ній.
На заняттях української мови у вищому навчальному закладі викладач
повинен заохочувати студентів не тільки до опанування мови, але й до
вдосконалення власного мовлення. Саме самостійна робота може
допомогти в цьому.
Самостійна робота завжди посідала важливе місце в навчальному
процесі. Останнім часом вона стає майже основним видом навчальної
діяльності, оскільки при такій формі студент повинен оволодіти великим
обсягом навчального матеріалу за невеликий термін навчання. Велика
роль у організації самостійної роботи студентів приділяється викладачеві.
У його функції входить:
- забезпечення студентів неодхідним орієнтовним мінімумом базових
знань;
- визначення перед студентами перспективних проблем;
- раціональне використання індивідуальних особливостей студентів.
Частіше за все організацію самостійної роботи студентів розуміють як
виконання домашнього завдання, через зміст якого викладач керує
позааудиторною навчальною діяльністю. Матеріали багатьох досліджень
переконливо свідчать, що студенти в більшості випадків не можуть
правильно й цілеспрямовано організувати та розподілити свій час.
Самостійна робота займає приблизно 40% навчального часу, що відповідно
примушує кожного викладача готувати студентів до такої діяльності. Щоб
якісно виконати домашнє завдання з української мови (і з будь-якої іншої
дисципліни), студент повинен оволодіти навичками самостійної роботи,
знати, як працювати з книгою, оволодіти різними прийомами засвоєння
матеріалу, знати, коли і який прийом слід використовувати.
Форми проміжного контролю самостійної роботи з української мови в
семестрі можуть бути різноманітними: усне або письмове опитування,
контрольні роботи, усні повідомлення за темою, редагування текстів,
переклад текстів, тестові завдання. При цьому організація самостійної
роботи має враховувати індивідуальні здібності студентів (різні завдання
для сильних та слабких студентів).
Великого значення набувають різні форми позааудиторного навчання,
за допомогою яких можна проаналізувати творчі можливості студентів.
Цей аналіз показує, що студенти можуть бути і добре підготовленими,
активними, ерудованими, і слабкими, посередньо підготовленими,
безініціативними. За таких умов викладач повинен більше працювати
індивідуально і така робота обов’язково має плануватися. Мета
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планування – визн ачення оптимального обсягу аудиторної та
позааудиторної самостійної роботи, вибір необхідних видів самостійної
роботи, рівномірний її розподіл на весь період вивчення дисципліни.
Таким чином, самостійна робота на заняттях з української мови посідає
важливе місце в навчальному процесі, вона допомагає студентам набувати
навичок оволодіння знаннями, що можуть використовуватись і під час
вивчення інших дисциплін. Самостійна робота сприяє розвиткові уміння
й бажання навчатися. Проте вона не тільки розвиває у студентів навички
накопичення нової інформації та здібності до самостійного мислення, але
й дозволяє викладачеві краще побачити індивідуальні особливості
студентів, виділити серед них творчі особистості.

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Дягілєв В.Є., Корнілова В.О., Кутья О.А.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Після приєднання України у травні 2005 року до Болонського процесу,
яке було пов’язане з цілим комплексом завдань по входженню нашого
суспільства до світової спільноти демократичних держав, наданням
студентам широких можливостей для отримання освіти не тільки у себе в
країні, а після здобуття освіти рівня “бакалавр” продовжити навчання в
університетах Європи, в нашому університеті наказом ректора від 28 липня
2009 року було прийнято “Положення про організацію навчального процесу
в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна”.
Усі ці документи та багато інших матеріалів Міносвіти України щодо
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу у вищих навчальних закладах допомогли викладачам кафедри
соціально-економічних наук Центру міжнародної освіти Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна запровадити кредитномодульну систему в навчальному процесі з іноземними студентами.
Як відомо, кредитно-модульна система – це модель організації
навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій
навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів). Кредит – одиниця
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виміру навчального навантаження , необхідного для засвоєння змістовних
модулів, а модуль – це окремий змістовно пов’язаний блок навчання [1:
25]. При вивченні історії України, історії української культури всі студенти
перших курсів вже звикли до тестів, модулів, рефератів, письмових
іспитів.
Не формальне, а творче застосування вимог Болонської освітньої
системи передбачає викладання и вивчення вітчизняної історії у контексті
всесвітнього історичного процесу [2: 241], що особливо важливе в
роботі з іноземними студентами. Так, іноземні студенти на першому
занятті з історії України пишуть тест “Що я знаю про історію України?”,
і треба зазначити, що студенти, які навчалися на підготовчому відділенні,
краще виконують це перше письмове завдання, бо вони вже вивчали
країнознавство, економічну та соціальну географію світу, історію
України. З курсів “Історія України” (у першому семестрі першого курсу)
і “Історія української культури” (у другому семестрі) студенти-іноземці
пишуть по два модулі тому, що програми цих курсів розраховані на 72
години кожний, які поділені на два модулі. Треба зазначити, що іноземні
студенти після запровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу також вже звикли до неї і виконують всі письмові
завдання (тести, модулі, реферати, іспити).
Таким чином, в умовах кредитно-модульної системи організації
навчального процесу головними формами процесу навчання є лекції,
практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації, самостійна
робота, всі види і форми контролю успішності студентів.
Список використаних джерел
1. Методичні вказівки до розробки навчально-методичного комплексу
дисципліни в контексті реалізації положень Бол онського проце су /
Вишневська О.О., Григорова-Беренда Л.І., Казакова Н.А., Удодова В.І.,
Юрченко С.О. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 40 с. 2. Тупчієнко Л.
Болонський процес: вилучення вітчизняної історії з навчального процесу
чи активне залучення? / Л. Тупчієнко // Гуманітарні проблеми становлення
сучасного фахівця : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної
конференції 22-23 березня 2007 р: В 2-х т. – Т. 1. – К. : НАУ, 2007. – 392 с.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДОВУЗІВСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
(на прикладі вивчення природничих дисциплін)
Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна
В умовах сучасного динамічного розвитку суспільства та ускладнення
його технічної та соціальної інфраструктури важливим стратегічним
ресурсом є інформація. Поряд з матеріальними та енергетичними
ресурсами – сучасні інформаційні технології є не тільки важливим
фактором життя суспільства, але й засобом підвищення ефективності
управління різноманітними сферами суспільної діяльності. Рівень
інформатизації є одним із основних факторів успішного економічного та
соціального розвитку нашої країни.
Сучасні інформаційні технології потребують від вищих навчальних
закладів впровадження нових підходів до навчання, що забезпечують
розвиток комунікативних, творчих та професійних знань, потреб у
самоосвіті. На сьогодні новим етапом впровадження інформаційних
технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів є
впровадження нових мультимедійних навчальних матеріалів. Тому,
проблема використання мультимедійних технологій у навчальному процесі
довузівської підготовки іноземних студентів є особливо актуальною.
Деякі питання використання мультимедійних технологій у навчальному
процесі вищих навчальних закладів розглядаються у працях Ю.М.
Єгорова, В.А. Касторнова, М.В. Клємєшова, А.Ю. Кравцова, А.В.
Суворінова, А.В. Осіна, С.А. Хрісточевського, М.І. Фролова та інших.
Термін “мультимедіа” науковці розуміють як спектр інформаційних
технологій, які з метою найбільш ефективного впливу на користувача,
впроваджують різні програмні та технічні засоби [1; 3]. М.А. Єпіфанова
вважає, що мультимедіа – це специфічна галузь інформаційних технологій,
ядром якої є комп’ютер. Вона є інтегративною технологією, що дозволяє
комп’ютеру використовувати текст, графіку, відео та мультиплікацію в
режимі діалогу, що, тим самим, дозволяє розширити ділянки застосування
комп’ютера в навчальному процесі [2: 90].
Ми вважаємо, що мультимедіа є інструментом пізнання студентами
різноманітної інформації. Мультимедіа сприяє розвитку мотивації,
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комунікативних здібностей, накопиченню фактичних знань, умінь та
навичок, а також розвитку інформаційної грамотності студента. За
допомогою мультимедійних технологій можна використовувати різні
способи подання навчальної інформації, зокрема навчальний матеріал
облаштовувати відео- та звуковим супроводженням, а також
високоякісною графікою та анімаціями.
На нашу думку, основними позитивними аспектами використання
мультимедійних технологій у навчальному процесі є: удосконалення
методів та педагогічних технологій навчання; введення нових
спеціалізованих навчальних дисциплін та напрямків навчання, пов’язаних
з інформатикою та інформаційними технологіями; внесення змін до
системи навчання більшості навчальних предметів, не пов’язаних з
інформатикою; підвищення ефективності навчання за рахунок його
індивідуалізації та диференціації; використання додаткових мотиваційних
важелів; організація нових форм взаємодії у процесі навчання; зміни змісту
та характеру діяльності студента та викладача.
Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі
довузівської підготовки іноземних студентів дозволяє перейти від пасивного
до активного способу реалізації освітньої діяльності, де студенти-іноземці
головні учасники процесу навчання. З позиції розгляду використання
технологій мультимедіа під час вивчення природничих дисциплін у процесі
довузівської підготовки іноземців для нас найбільший інтерес викликають
навчальні та тренувальні завдання з дисциплін науково-природничого циклу.
Зокрема, комп’ютер виступає в ролі тренажера, що допомагає іноземцям
оволодіти основними поняттями, законами та принципами математики, хімії,
фізики, креслення та біології на російській мові.
Як відомо, наочність навчального матеріалу підвищує його засвоєння,
оскільки працюють усі канали сприйняття інформації – зоровий,
механічний, слуховий, емоційний. Так що на сьогоднішній день
викладачами кафедри природничих наук Центру міжнародної освіти
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за
допомогою програми PowerPoint розробляються мультимедійні матеріали
з природничих дисциплін у вигляді відеопрезентацій. Такі презентації можна
використовувати на різних етапах заняття як під час пояснення нового
навчального матеріалу, так і під час повторення уже вивченого, а також у
процесі опитування та під час перевірки домашнього завдання.
На нашу думку, подання навчального матеріалу у вигляді розроблених
мультимедійних презентацій надасть можливість студентам швидше
засвоїти базові знання з окремого предмету, систематизувати уже засвоєнні
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знання, сформувати навички самоконтролю, сформувати мотивацію до
навчання в цілому та, конкретно, до окремого предмету. Окрім того,
застосування на заняттях з природничих дисциплін мультимедійних
технологій допоможе іноземцям у самостійній підготовці навчального
матеріалу, а також розвитку їхньої пізнавальної активності, індивідуальних
та творчих здібностей.
Таким чином, впровадження мультимедійних технологій у навчальний
процес довузівської підготовки іноземних студентів створює передумови
для інтенсифікації освітнього процесу, дозволяє якнайповніше реалізувати
цілий комплекс методичних, дидактичних та психолого-педагогічних
принципів, дає право враховувати індивідуальний темп роботи кожного
студента, а також робить процес пізнання більш цікавим та творчим.
Список використаних джерел
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ТУРКМЕНСКОЙ АУДИТОРИИ
Задорожняя Л.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
С каждым годом в вузы Украины приезжает учиться всё больше
иностранных студентов. Ежегодный прирост составляет 10%. На
сегодняшний день по данным Министерства образования в украинских
вузах учится 40 тысяч иностранных студентов. В Украину их привлекает
дешевизна местного высшего образования, хорошая школа, толерантное
общество, а тех, кто из стран победнее, – еще и легкая возможность
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перебраться в более развитые государства Запада.
С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов,
приезжающих из Туркменистана. Проблемы, возникающие в процессе
обучения русскому языку, связаны во многом с языковой политикой
Туркменистана. При С. Ниязове все русские, узбекские, казахские школы
в Туркменистане были переведены на туркменский язык обучения. Но,
так как потребность в обучении на этих языках есть, в крупных городах
власти разрешили четырем школам открыть 1-2 класса с русским языком
обучения. Чтобы снизить поток желающих учиться в русских классах,
местные власти вводят ограничения. Например, в них разрешено
принимать только тех детей, чьи родители имеют российское гражданство
или статус переселенца в РФ.
Один из студентов, учащихся в университете в Киргизии, сказал, что
в Ашхабаде еще можно услышать русскую речь и не удивляться, всетаки столичные туркмены довольно русифицированы. Но в селах русский
язык стал экзотической речью, которую мало кто понимает.
В результате преподавателю неизбежно приходится сталкиваться с
основной проблемой при работе с туркменскими студентами – разные
уровни знания русского языка. В одной группе, численностью двадцать
человек, есть студенты с высоким уровнем знания русского языка (чтение
художественной и научной литературы, общение на разные темы), студенты
со средним уровнем и студенты с низким уровнем знания, которым
необходимо начинать изучение русского языка с алфавита. Мотивация к
учебе большинства туркменских студентов достаточно высока, поэтому
каков бы не был уровень знания, каждый студент требует к себе внимания
и индивидуального подхода.
Разноуровневость аудитории вызывает необходимость подбора заданий
по уровням знаний студентов в рамках заданной грамматической темы
существующей программы. Перед преподавателем стоит задача поиска
грамматического материала для каждого занятия. Возникает
необходимость создания как рабочей тетради, так и сборника упражнений,
соответствующим разным уровням сложности.
Дифференциация студентов по уровням подготовки и знания русского
языка в пределах одной группы порождает новую трудность, связанную
с психологической обстановкой в группе. Перед преподавателем стоит
следующая задача – обеспечить комфортную рабочую обстановку на
занятиях для студентов с любым уровнем подготовки. Этому
способствуют и сами студенты, помогая друг другу разобраться в новом
материале и закрепить его на практике.
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Конструктивным выходом из данной проблемы разноуровневости было
бы распределение студентов по группам с разным уровнем подготовки и
знания русского языка, но организационные трудности не позволяют этого
сделать. Создание необходимых учебных материалов облегчит работу
преподавателей, позволит им больше внимания уделять контролю знаний
студентов, продуктивнее организовывать самостоятельную работу
студентов.
Список использованных источников
1. Н. Байрамова. Без права на ошибку. Еще раз о русском языке в Туркмении
/ Н. Байрамова Электронный ресурс. – Режим доступа : www.centrasia.ru/
news 2. http://www.turkmenistan.orexca.com/rus/

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Зубрик А.Р.
Україна, Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
В умовах змін, що відбуваються сьогодні, нашому суспільству потрібні
висококваліфіковані професіонали, які готові до творчого пошуку та здатні
вільно орієнтуватись у потоці інформації. До числа найважливіших якостей
майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін входить здатність до
прийняття правильних нешаблонних рішень та вміння виконувати швидко
й успішно поставлені завдання. Творчому характеру мислення, його
оригінальності та нешаблонності сприяє формування продуктивного
педагогічного мислення.
Процес вдосконалення інтелекту пов’язаний з розвитком творчих
здібностей, що припускають не тільки засвоєння інформації, а й
формування індивідуального стилю діяльності. На думку О. Леонтьєва,
створення найкращих умов для розвитку мотивації та творчого характеру
навчальної діяльності можливе саме у процесі спілкування [2]. Відповідно
і процес навчання гуманітарних дисциплін доцільно будувати як модель
процесу спілкування. Пізнавальний інтерес сприяє прояву творчості та
ініціативи, а його формуванню сприяють цікаві завдання, що спонукають
думати, аналізувати, порівнювати. Тому слід використовувати матеріал,
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який викликає пізнавальний інтерес у студентів та учнів, розширює кругозір
і відповідає їх інтересам і захопленням. Це насамперед слід враховувати у
виборі аудіо- і відеоматеріалів, текстів для читання, навчальної літератури.
Важливим в усному спілкуванні є все: не тільки відповідні слова і
словосполучення, а й інтонація, сила голосу, емоційність та інше [1: 92].
Тому очевидним є те, що процес навчання, спрямованого на формування
продуктивного педагогічного мислення, потребує підбору таких форм та
методів навчання, які будуть сприяти: створенню доброзичливої
психологічної атмосфери на занятті (створення відчуття комфорту, коли
студенти та учні не бояться робити помилки або недоброзичливої реакції
на сказане ними); підбору цікавого матеріалу, який викликає у них
пізнавальний інтерес і відповідає їхнім інтересам; результативності занять,
яка досягається через зацікавлення та захоплення, що не викликає втоми
і забезпечується спеціальними прийомами, які активізують мимовільне
сприйняття й усвідомлення матеріалу.
Варто зазначити, що формуванню продуктивного педагогічного мислення
майбутнього вчителя іноземних мов сприяють не лише фахові знання, а й
знання психолого-педагогічних основ продуктивного педагогічного
мислення: ролі мотивації, емоційного стану особистості, її творчих та
професійних якостей, прийомів креативного та критичного мислення тощо.
Важливим фактором творчої діяльності та організації ефективного
формування вказаного мислення майбутніх учителів іноземних мов є
мотивація як сукупність рушійних сил, що спонукають людину до певних
дій. Таким чином, характер мотивації використання цього мислення у
майбутніх учителів іноземних мов залежить від змісту цілей, якими керується
студент чи учень, та потреб, які він усвідомлює [3].
Викладач може сприяти формуванню мотивації використання
продуктивного педагогічного мислення у майбутніх учителів іноземних
мов різними засобами. Одним з таких засобів є методи проблемнорозвиваючого навчання. Проте окремо взятими прийомами та методами
неможливо сформувати і розвинути мотивацію, оскільки кожний метод
здійснює свій вплив на її розвиток.
Говорячи про мотивацію та індивідуалізацію в методичному аспекті,
не можна не відзначити двох моментів мотивації, закладеної в процесі
діяльності, тобто продуктивної взаємодії та переживання ситуації успіху.
Продуктивна взаємодія – це умова успіху, яка забезпечується викладачем
чи учителем за допомогою вправ [3]. Тому, створюючи певні умови в
організації вправ та роблячи цей процес психологічно цікавим для студентів
та учнів, викладач може опосередковано позитивно впливати на силу
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мотивації. У застосуванні до навчання гуманітарних дисциплін це означає,
що в студента чи учня спочатку немає потреби до застосування
продуктивного педагогічного мислення при вивченні матеріалу, але
цікавим є процес виконання вправ, якщо це вправи мовного характеру.
У разі успіху йому стає цікаво, тому з’являються нові мотиви, вже не
тільки усвідомлювані, а й реально діючі. Щодо переживання ситуації успіху,
то студентів чи учнів потрібно поставити в таку ситуацію, коли вони
відчують певний ступінь задоволення і їхня мотивація зростає, адже
неуспішні ситуації не призводять до задоволення потреб.
Узагальнюючи зазначене, продуктивне педагогічне мислення, як
цілеспрямована діяльність, сприяє формуванню оригінальних думок,
вирішенню проблем, активізації розумової діяльності майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін і є необхідним для їхньої високої професійної
підготовленості.
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К ВОПРОСУ ОБ УСИЛЕНИИ
АРГУМЕНТАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
НА ПО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Ивановская Н.Г.
Украина, Симферополь, Крымский государственный
медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Аргументация изучения биологии основополагается на важнейшем
дидактическом принципе предмета – наглядности учебного материала.
Для формирования устойчивых знаний теоретический материал
подкрепляется наглядными пособиями – таблицами, муляжами, микро- и
макропрепаратами. В этом процессе большую помощь оказывают
экспозиции музея кафедры медицинской биологии нашего университета.
В музее широко представлены экспонаты различных гельминтов, их
стадий развития, а также макропрепараты органов, поражённых
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различными гельминтозами. Кроме объектов гельминтологии в музее
широко представлены экспонаты животных различных систематических
групп.
И, если на первой экскурсии в музей преподаватель биологии ПО
лишь обзорно знакомит иностранных учащихся с экспонатами музея, то
на второй экскурсии, которая проводится по окончании изучения курса
медицинской зоологии, уже свои полученные теоретические знания
демонстрируют сами учащиеся. Это значительно способствует усвоению
программного материала будущими студентами и готовит их к восприятию
учебного материала на первом курсе.
Важное значение в аргументации познания имеют также методы
микроскопирования, которые сыграли огромную роль в истории науки
и, конечно, в учебном процессе. Работа со световым микроскопом
способствует не только аргументации изучения предмета, но и развитию
у учащихся пространственного воображения, наблюдательности, точности
и аккуратности.
Микроскопирование применяется не только в биологии и медицине,
но и в химии и физике (ведь один из конструкторов первого микроскопа
– английский физик Р. Гук).
Овладение техникой работы с микроскопом начинается уже на втором
занятии по биологии и продолжается не только в курсе цитологии, но и
зоологии, анатомии и генетики.
Всё это способствует аргументации изучаемого материала, ведь
услышать объяснение преподавателя о структурах клетки или хромосом,
особенностях строения мышечной ткани или нервного волокна, увидеть
это на таблицах – одно, а рассмотреть под микроскопом и самостоятельно
убедиться в истине – это другое. Конечно, это оптимизирует учебный
процесс и даёт хорошие результаты.
Таким образом, при обучении биологии иностранных учащихся ПО
можно использовать три группы методов по источникам приобретения
знаний. Первые, конечно, рассказ преподавателя и работа учащихся с
текстом как словесные методы. Вторые – самостоятельная работа с
учебником-практикумом и словарём, а также микроскопирование как
практические методы. И третьи – демонстрации и экскурсии как наглядные
методы обучения. Выбор основного метода в сочетании с дополняющими
его другими методами помогает сделать учебный процесс оптимальным
и эффективным для иностранных учащихся.
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О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В РАМКАХ СЭНДВИЧ-ПРОЕКТА МЕЖДУ НАУ “ХАИ”
(Украина) И НУАА (г. Нанкин, КНР)
Ивашина О.В., Вялых И.Ю., Литвинова Е.В., Сикульский В.Т.
Украина, Харьков, Национальный аэрокосмический
университет имени Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Давние дружеские связи существуют между Харьковским
Национальным Аэрокосмическим Университетом им. Н.Е.Жуковского
“ХАИ” (Украина) и Нанкинским Университетом Аэронавтики и
Астронавтики (Китай). В далёкие 50-е годы прошлого столетия
специалисты ХАИ оказывали помощь в создании Нанкинского
авиационного института (так тогда назывался нынешний университет),
который вырос из авиационного техникума. Тогда было всего четыре
факультета, и численность студентов не превышала 3000 человек. Сейчас
это один из крупнейших университетов Китая, насчитывающий более 20
тысяч студентов. В 2008 году НУАА вошёл в состав исследовательских
университетов КНР.
В 2007 году между университетами был подписан договор об открытии
совместного образования в рамках так называемого сэндвич-проекта. В
соответствии с договором НУАА и НАУ (ХАИ) проводят сквозную
подготовку бакалавров и магистров из числа граждан Китайской Народной
Республики по учебным планам специальностей, перечень которых
утверждён Кабинетом Министров Украины. Принятые студенты, набор
которых проводит китайская сторона по существующим правилам
государственного набора в КНР, получают право на обучение сразу в
двух университетах. Общий срок обучения составляет 6,5 лет. Курсовое
обучение планируют и проводят обе стороны. Первые два года по
программе бакалавра студенты обучаются в Китае. Часть учебных
дисциплин, в том числе русский язык, и специальных учебных лекций
читают преподаватели нашего университета. Следующие два года студенты
обучаются в Украине. Обучение по программе магистра делится на два
этапа: первый – 1,5 года в НАУ (ХАИ) (в этот период выполняются все
требования Министерства образования Украины), второй – 1 год в Китае
(в этот период выполняются все требования НУАА). Студентам, которые
успешно завершают обучение, выдаются соответствующие дипломы двух
университетов.
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Преподавание русского языка в рамках этого проекта представляет
собой сочетание традиционного и новаторского подходов к обучению,
которое учитывает специфику обучения вне языковой среды,
национальные, ментальные и психологические особенности, используя
при этом базовые знания студентов в области языка и культуры, которые
они приобрели на родине. На изучение русского языка в каждом семестре
отводится 128 часов. Несмотря на существующие различия в
методических подходах, мы с китайскими коллегами пришли к выработке
единых учебных требований и методических установок. Система оценки
в Китае 100 – бальная, что позволяет, на наш взгляд, объёмно оценить
полученные знания. Контроль в виде письменной работы проводится в
конце каждого семестра. По итогам семестрового контроля студент либо
продолжает обучение в этой группе, либо нет. Количество студентов в
итоге сокращается до 15–17 человек, но остаются именно те, кто
действительно сможет продолжить обучение в нашем ВУЗе.
Как показал опыт, после второго семестра у студентов преобладают
рецептивные навыки владения языком: умение читать и переводить,
отвечать на вопросы по данному тексту, выполнять упражнения по
грамматике. Естественно, формы работы на следующем этапе
усложняются, и после третьего семестра студент уже способен
самостоятельно составить собственное высказывание на уровне
микротекста, используя не только простые, но и сложные предложения.
Цель заданий на этом этапе – совершенствование навыков и умений
ситуативного использования усвоенных языковых и речевых моделей.
Особое внимание заслуживают разработки уроков по обучению
научному стилю речи на основе адаптированного материала лекций
преподавателей-предметников. В основе этого лежит ознакомительное и
изучающее чтение текста, различные виды работы, которые направлены
на выработку навыков и умений профессиональной речи в сфере учебнопрофессионального общения. Необходимо отметить, что некоторые
задания вызывают трудности у студентов, однако целесообразность их
оправдана тем, что преподаватели начинают читать технические лекции
на русском языке уже в четвёртом семестре, после которого студенты
продолжают обучение уже в Украине.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что участие в этом проекте
оказалось не только интересным, но и плодотворным. Сейчас мы работаем
над созданием учебного пособия по научному стилю речи для китайских
студентов, которые проходят обучение в рамках данного сэндвич-проекта.
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА
Карташова Л.А.
Україна, Київ, Київський національний
лінгвістичний університет
Забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення
як однієї зі стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в
Україні ви окремлено в За кон і «Про основні за сади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007?2015 роки» та постанові
Верховної Ради «Про рекомендації парламентських слухань з питань
розвитку інформаційного суспільства». Зазначається про необхідність
модернізації процесу підготовки фахівців, в тому числі педагогічних
кадрів, адже «вчитель, викладач завжди були провідними фахівцями у
школі, вищому навчальному закладі, такими вони залишаються і
сьогодні» [4: 2].
Відповідно змінились вимоги, що висуваються до освітньокваліфікаційного рівня сучасного викладача іноземних мов: окрім
постійного оновлення базових професійних знань, він повинен уміти
ефективно застосовувати найновіші досягнення науки та техніки,
використовувати персональний комп’ютер та інформаційні технології у
професійній діяльності.
Оскільки недостатньо «традиційних підходів до освіти, що формують
у майбутніх викладачів усі необхідні навички і допомагають їм готувати
студентів, здатних економічно вижити при сучасному характері праці»
[3: 2]. Слідом за відомими науковцями, позначимо найбільш нагальні
проблеми, що потребують теоретичного та експериментального вирішення
[2: 6]:
– визначення спеціальних методичних цілей створення та
застосування в навчально-виховному процесі комп’ютерно орієнтованих
систем навчання іноземних мов;
– розробка методичних прийомів поєднання індивідуальних,
групових і колективних форм комп’ютерно орієнтованого навчання;
– розробка способів використання засобів навчання, які б
забезпечували активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів,
розвиток їхньої самостійності;
– розробка засобів навчання й технологій їх застосування,
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спрямованих на реалізацію ефективного моніторингу навчальновиховного процесу та організацію ефективного управління ним із
використанням отриманих даних;
– визначення правильних пропорцій між комп’ютерно орієнтованими
та традиційними формами навчання іноземних мов;
– формулювання та перевірка психолого-педагогічних вимог до
інтерфейсу педагогічних засобів навчального призначення;
– розробка ефективних форм управління навчально-виховним
процесом та його організація з орієнтацією на ІТ із розробкою комплексу
організаційно-методичних заходів, спрямованих на ефективне
використання засобів ІТ у процесі навчання іноземних мов.
З огляду на головні завдання розвитку освіти, зазначає А.М. Гуржій,
необхідно модернізувати структуру, засоби та технології формування й
актуалізації інформаційного забезпечення управління освітою, істотною
мірою використовуючи сучасні досягнення ІТ. Ураховуючи специфіку
системи освіти, інформаційні потоки, які в ній циркулюють, мають бути
регламентовані за ознаками спрямованості, обсягів, періодичності,
строковості, рівневості, санкціонованого доступу, керованості, контролю
за проходженням інформації від джерел до респондентів, забезпеченості
зворотного зв’язку. Без такої системно-структурної та просторовочасової організації інформаційної бази управління освітою процес її
інформатизації і комп’ютеризації буде значною мірою ускладнений і навіть
втратить керованість [1: 211].
Найактуальнішим це питання стало в останні роки – особливо
поглиблюється проблема рівня знань, умінь та навичок викладачів
іноземних мов у галузі ІТ.
Використання ІТ у навчанні іноземних мов ? один з найважливіших
мотивів переходу до нового етапу оновлення змісту освіти, що зумовлює
відповідні зміни засобів навчання, форм і методів навчання.
Зосередженість на потребах та вимогах інформатизації освіти
передбачає пряму залежність проектування інформаційно-технологічної
системи навчання майбутніх викладачів іноземних мов у ВНЗ з метою
загальнодидактичного, навчально-методичного, інформаційнотехнологічного та організаційно-управлінського забезпечення навчальновиховного процесу. Як кінцевий результат, передбачається створення
умов для достатнього оволодіння професійно спрямованими знаннями,
уміннями та навичками в галузі ІТ майбутніми викладачами суспільно
іноземних мов – формування ІТ-готовності.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Карцева М.Д., Белик Н.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
экономический университет
Коммуникация – это культурно обусловленный процесс, составляющие
которого находятся в тесной связи с культурной (национальной)
принадлежностью участников процесса коммуникации. Поскольку один
человек субъективно оценивает другого в контексте своего культурного
опыта, коммуникативный разрыв может проявиться в трех формах:
языковой, практической и культурной.
Любую национальную культуру можно охарактеризовать рядом
параметров, таких как осознание себя и пространства, отношение ко
времени, язык, одежда, еда, поведенческие нормы, культурные ценности
и т. д. Знание данных особенностей позволит предвидеть возможные
трудности при межкультурном общении представителей разнополюсных
культур.
Рассмотрение данной проблемы в контексте глобализации и культурной
динамики предполагает формирование у современного специалиста
способности ориентироваться в мировом профессиональном
пространстве. Одним из средств, обеспечивающих достижение этой цели,
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является межкультурная коммуникация – взаимодействие представителей
различных культур.
В процессе межкультурной коммуникации осуществляется передача
информация не только на вербальном, но и, в значительной степени, на
невербальном уровне, который и представляет наибольшие трудности
для интерпретации представителями иной культуры. Для достижения
понимания необходимо обучать участников межкультурного общения
активному слушанию, умению “читать контекст”, предвидеть и
предотвращать возможные ошибки в межкультурной коммуникации.
Межкультурная компетенция является основой общения народов мира
и играет важную роль в методике преподавания русского языка как
иностранного. Она предполагает умение воспринимать инокультурные
факты с терпимостью, с желанием увидеть поведение ее носителей их
глазами. Преподаватель РКИ должен сам в полной мере владеть
межкультурной компетенцией и уметь формировать ее у студентовиностранцев, так как в каждом обществе, в каждом государстве люди
общаются по-разному, соблюдая установленный этикет, обычаи,
традиции, культуру. Культура первична: она оказывает влияние на
экономику и политику. Общение народов происходит, прежде всего,
через культуру и язык.
Межкультурная коммуникативная компетенция формирует умение
учитывать нормы и ценности в культурах на основе наличия определенных
знаний, умений и навыков, личностных качеств, сформированных в
процессе приобретения практического опыта в ситуациях межкультурных
контактов, умение ориентироваться и оценивать ситуацию, умение
преодолевать конфликты и корректировать свое поведение. Она создает
базу для профессиональной мобильности, подготовки к быстро
меняющимся условиям жизни, приобщает специалиста к стандартам
мировых достижений, увеличивает возможности профессиональной
самореализации на основе коммуникативности и толерантности.
Формирование готовности иностранных учащихся к реализации
иноязычной межкультурной коммуникации в различных ситуациях на
уровне компетенции заключается в единстве информационного,
социа льн о-поведенче ского, этического и ми ровоззрен че ского
компонентов личности.
Педагогическая интерпретация МК предполагает способность
понимать общее и различное между родной и инофонной культурой в
целях развития свойств межкультурно ориентированной личности,
которая имеет полифоническое видение мира, толерантное поведение.
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Межкультурное общение в профессиональной сфере имеет более
сложный характер, так как помимо собственно культурного фактора
учащемуся надо учитывать лингвосоциокультурные особенности,
свойственные и его будущей профессиональной субкультуре. Поэтому
при формировании “третьей” культуры необходимо выделять единство
лингвосоциокультурной компетенции (использование лингвистических
средств в соответствии с культурными нормами языка в различных
сферах деятельности), дискурсивной или поведенческой компетенции
(п роф ессиональн ые зна ни я, представлен ия об особенн остях
интерактивного поведения в определенных ситуациях другой речевой
общности), тезаурусной компетенции (знание семантики и связей слов,
понятий).
Препода ватели , разрабатыва я методи ку подготовки к
межкультурному диалогу, не должны замыкаться в лингвистике,
поскольку реа льн ое общен ие не огран ичива ется лексикограмматиче ской, языковой комп етенци ей , оно требует
лингвокультуроведческих и прагматических решений. Полная передача
их иностранцу вряд ли достижима, но их интегрирование в преподавание
иностранных языков, в учебники вполне возможна.
Иноязычная культура является частью общей культуры, которой
учащийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного
образования в познавательном (культурологическом), развивающем
(психологическом), воспитательном (педагогическом) и учебном
(социальном) аспектах.
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1. Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания
обучения ИЯ / Н.Д. Гальскова // ИЯШ. – 2004. – № 1. – С. 3–8. 2. Елизарова Г.В.
Культура и обучение иностранным языкам / Г.В. Елизарова. – СПб. : Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 291 с. 3. Культурное и языковое разнообразие
в информационном обществе. – СПб. : ЮНЕСКО, 2004. – 96 с. 4. ТерМинасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова.
– М. : Слово, 2000. – 263 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРОССКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Кассина Т.А.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский
национальный университет им. Олеся Гончара
Неотъемлемое явление при обучении иностранных студентов,
представителей разных культур – это кросскультура как межкультурное
скрещивание, пересечение двух и более культур. В момент контакта
представителей разных культур при условии незнания базовых принципов
межкультурной коммуникации неизбежно возникают недопонимания,
сложности в общении, конфликты, поэтому особенно важным становится
понимание специфики межкультурных различий при обучении
иностранцев.
Говоря о современных технологиях и методах обучения, следует
учитывать некоторые положения теории множественности интеллекта
американского психолога Говарда Гарднера и метод сравнительного
анализа культур Г. Хофстеда, который предлагает сопоставлять различные
культуры на основе их базовых характеристик. Если мы будем оценивать
особенности китайского мировоззрения и мировосприятия с точки зрения
Хофстеда, то отмечается полярное положение китайской системы
ценностей по отношению к таковой у большинства неазиатских стран.
Гарднер утверждает, что каждый человек обладает восемью типами
интеллекта и степень проявления и развития того или иного типа интеллекта
зависит от жизненного опыта человека.
В процессе обучения китайских студентов русскому языку, базируясь
на теории Гарднера, необходимо учитывать то, что в Китае сформировалась
уникальная идеографическая письменность, которая создала особую
интеллектуальную модель любого представителя этой нации.
Поскольку у китайцев хорошо развито визуально-пространственное
мышление, то использование акцентированных на визуальном восприятии
приёмов обучения дало бы хорошие результаты не только при изучении
грамматических конструкций, но и при изучении лексики.
Проблема состоит в зеркальном отличии логики и способа мышления
китайцев: они мыслят индуктивно (от частного к общему, от фактов к
гипотезе), тогда как западные цивилизации базируются на дедуктивном
146

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

мышлении (от общего к частному). В результате при изучении русского
языка китайцам чрезвычайно трудно понять и воспринять его
грамматическую структуру. Очевидно, необходимо создание методики
преподавания, обеспечивающей обучение способности восприятия
причинно-следственных связей.
Развитие кросскультурной компетенции с применением теории
множественности интеллекта Гарднера в условиях расширенных
международных контактов является непременным условием для успешной
работы с иностранцами.

ТЕМА “ПРИЧАСТИЕ” В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Кизилова Н.М., Воляр Т.Н.
Украина, Симферополь, Крымский государственный
медицинский университет имени С.И. Георгиевского
Теме “Причастия” уделяется достаточно много учебного времени в
современны х п особи ях и учебни ках по русскому язы ку на
подготовительных факультетах [1: 80-148; 2: 121-130; 4: 364-383; 5: 234246; 6: 51-68]. В них предлагаются таблицы образования причастий,
упражнения на закрепление темы, грамматические комментарии. Однако
более подробной схемы изложения материала после презентации
грамматики нет, не указывается рекомендуемая последовательность в
изложении темы; предлагаемые примеры либо упрощены, либо не
соответствуют практическим целям изучения причастия в неязыковом
вузе.
В учебной программе по русскому языку [3: 126] указывается
материал, который должен быть изучен по теме “Причастие”: образование
и употребление причастий; замена причастного оборота определительным
придаточным предложением; образование и употребление кратких
страдательных причастий; замена действительного оборота страдательным.
Таковы общие установки при изучении причастий.
В неязыковом вузе основной задачей учебного процесса при обучении
иностранцев русскому языку является подготовка студентов к полноценному
обучению специальности на русском языке (конечно, помимо обще147
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коммуникативной направленности обучения, включающей общение в
бытовой и учебной сферах). Таким образом, в неязыковом вузе язык,
прежде всего, изучается как инструмент в овладении будущей
специальностью. Отсюда при отборе материала, при выборе методических
приёмов его презентации, отработке, закреплении мы оцениваем значимость
изучаемого грамматического явления для дальнейшего обучения, когда
русский язык отходит в учебном процессе на второй план, уступая место
профессиональным предметам. Недооценить место причастий в научном
стиле речи нельзя, поэтому небрежное, поверхностное отношение к
изучению темы “Причастие” на подготовительном факультете может привести
к тому, что, не поняв, как функционирует причастие в предложении, студент
никогда не сможет полноценно, стопроцентно понять и смысл предложения
в целом. Однако нашей целью не является и введение причастий в активный
словарный запас учащихся, поэтому перенасыщение занятий, посвящённых
причастию, грамматической терминологией, упражнениями на образование
причастий от разных глаголов, изменение по падежам словосочетания
причастия с существительным также не приведёт к адекватному усвоению
темы.
При изучении темы “Причастие” перед преподавателем всегда стоит
вопрос о лексическом содержании предложений, с которыми ведётся
работа на занятиях. Этот вопрос не столь прост и однозначен, как
представляется на первый взгляд. С одной стороны, мы используем
ситуации бытового характера с тем, чтобы упростить восприятие темы, с
другой стороны, мы даём себе отчёт в том, что причастия и причастные
обороты редко употребляются в повседневной речи. Использование
причастий в предложениях научного стиля достаточно сложно, чтобы на
их примере объяснить трудную грамматическую тему. Выйти из этого
положения сложно. В связи с этим при введении темы мы используем
упрощенные в лексическом смысле фразы, после усвоения темы
предлагаем вниманию студентов предложения из реальных научных
текстов, подробно разбирая их.
Нам представляется эффективной следующая схема введения темы
“Причастие” студентам первого года обучения.
Знакомство с темой “Причастие” необходимо начинать с опережением.
1. До изучения темы необходимо детально изучить тему
“Сложноподчинённые предложения: придаточные предложения с
союзным словом который”.
2. Непосредственное изучение темы “Причастие” проводить, разбив на
отдельные подтемы: свойства причастия; классификация причастий;
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образование и употребление активных причастий настоящего и
прошедшего времени (одновременно с трансформацией предложений,
содержащих причастия и причастные обороты); сопоставление
активных и пассивных причастий; образование и употребление
пассивных причастий; краткая и полная форма пассивных причастий
(с сопоставлением предложений, в которых употребляются полные и
краткие пассивные причастия); активный и пассивный оборот.
3. При первичном предъявлении грамматического материала использовать
упрощенные предложения.
4. Постоянно иллюстрировать изучаемые грамматические явления
материалом из реальных научных текстов.
Список использованных источников
1. Аксёнова М.П. Русский язык по-новому / М.П. Аксёнова. – Ч.3, СПб :
“Златоуст”, 2001. – 300 с. 2. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски /
О.И. Глазунова. – М. : Рус. яз., 2004. – 336 с. 3. Навчальні програми (довузівська
підготовка іноземних громадян). – Ч. 2. – Київ : “Політехніка”, 2005. – 165 с.
4. Pulkina I. Russian (a practical grammar with exercises) / I. Pulkina, E. ZakhavaNekrasova. – М. : Рус. яз., 1985. – 606 с. 5. Хавронина С.А. Русский язык
в упражнениях : учеб. пособие (для говорящих на английском языке) /
С.А. Хавронина, А.И. Широченская. – М. : Рус. яз., 2001. – 265 с. 6. Учебник
русского языка для иностранных студентов подготовительных факультетов
[Чистякова А.Б., Джурко Э.Н., Петренко И.П., Павленко М.И.] – Ч. 3. –
Симферополь, 2004. – 96 с.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ОСНОВІ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Кіршо С.М.
Україна, Одеса, Одеський державний економічний університет
Нова парадигма освіти орієнтована на формування потреби в
постійному поповненні та оновленні знань, удосконаленні умінь і навичок,
їх закріпленні та перетворенні на компетенції.
Визначення мовної стратегії у вищій освіті має принципове значення
для забезпечення якості підготовки фахівців у будь-якій країні світу, бо
мова є універсальним інструментом не тільки взаєморозуміння та
спілкування, а й пізнання, осмислення та засвоєння змісту всіх дисциплін,
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які входять до державного стандарту світової та національної вищої освіти,
сприяють формуванню нового філософського, економічного та
гуманістичного мислення особистості, становлення її як високоосвіченого
громадянина і професіонала певної країни, здатного до розв“язання тих
завдань, які доведеться вирішувати в майбутній професійній діяльності,
ділових стосунках і спілкуванні.
Відомо, що формування мовленнєвої компетенції включає такі
складові: 1) лінгвістичну компетенцію, яка означає сукупність знань про
систему мови, про правила функціонування одиниць мови, а також
здатність користуватися цією системою для розуміння чужих і
висловлювання власних думок в усній і письмовій формах у різних
ситуаціях спілкування; 2) комунікативну компетенцію, тобто знання
способів формулювання думок за допомогою мови, що забезпечить
організацію і здійснення мовної дії (реалізацію комунікативного наміру)
та вміння користуватися такими способами у процесі сприйняття й
використання мови в усній і письмовій формах у різних ситуаціях
спілкування; 3) соціокультурну компетенцію, що означає знання студентів
про національно-культурні особливості соціальної та мовної поведінки
носіїв мови: їхні звичаї, етикет, соціальні стереотипи, історію і культуру
країни, здатність користуватися такими знаннями в процесі спілкування;
4) стратегічну (компенсаторну) компетенцію, яка є комбінацією
інтелектуальних прийомів і зусиль, способів для евристичного пошуку;
5) дискурсивну компетенцію, що визначає знання особливостей,
властивих різним типам дискурсів, а також здатність студента
використовувати певні стратегії для конструювання й інтерпретації тексту,
тобто здатність породжувати дискурси у процесі спілкування.
Важливою тенденцією в розвитку світової освіти є значне поширення
нововведень при збереженні національних традицій і національної
ідентичності держав і регіонів. Тому простір стає полікультурним і
соціально-орієнтованим на розвиток людини та цивілізації в цілому, більш
відкритим для формування міжнародного освітнього середовища,
національним за характером знань і залученням людини до світових
цінностей.
Методика викладання української мови у вищому навчальному закладі
має прикладний характер, прагматичну реалізацію фахівця-професіонала.
Так що основним змістом навчання стає професійне мовлення – вид
діяльності фахівців певної сфери знань, що виявляється в користуванні
мовою конкретної галузі в усній і писемній формах.
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На шляху реалізації поставлених завдань формування мовленнєвої
компетенції актуальним і вкрай ефективним є використання інтерактивних
методів навчання. Найбільш суттєвої передумовою використання таких
методів у розвитку мовленнєвої компетенції студентів має бути орієнтація
на забезпечення активної позиції у процесі пізнання, можливості
рефлексії, відбиття в навчальному процесі різних видів професійного
контексту та у підсумку – формування комунікативної компетенції
майбутнього фахівця.
Комунікативна компетенція тут розглядається як здатність спілкуватися
з метою обміну інформацією, користуватися мовою залежно від
професійної ситуації та професійного наміру. У результаті студенти
повинні реалізовувати комунікативний намір адекватно завданню та
умовам спілкування, зокрема забезпечити зв’язність та цілісність
висловлювання, наводити аргументи й докази, висловлювати власну
думку, використовуючи різноманітні мовні зразки.
Упровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів
передбачає використання електронного освітнього контенту. Під
електронним освітнім контентом (електронними веб-орієнтованими
освітніми ресурсами (ЕВОР) розуміють навчальні матеріали, для
відтворення яких використовуються комп’ютери та мережа Інтернет.
До основних інноваційних якостей ЕОР відносять забезпечення всіх
компонентів освітнього процесу, а саме: отримання інформації;
проведення практичних занять; організація атестації (контроль навчальних
досягнень).
За рахунок організації освітньої телекомунікаційної діяльності студентів
на занятті досягається як освітня, так і розвивальна мета. Студенти
засвоюють не тільки знання, але й спосіб вирішення навчальної
проблеми, здобувають досвід виконання навчальних дій, створюють
власний освітній продукт. Результатом навчання стає розвиток
пізнавальних здібностей, формування узагальнених засобів навчальної
діяльності взагалі.
Сучасні інтера ктивн і методи на вчанн я мови передбача ють
використання сучасних педагогічних інструментів: інтерактиву,
мультимедіа, моделінгу, комунікативністі та продуктивністі.
Аналіз змін рівня мовної компетенції студентів у процесі
використання інтерактивних методів навчання показав покращення
сформованості всіх видів мовленнєвої діяльності, культурологічних умінь,
культуру професійного мовлення.
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О НЕКОТОРЫХ НОРМАХ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Клочко Т.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет им. В.Н.Каразина
В основе любой коммуникации, то есть в основе речевого общения
как такового, лежит “обоюдный код”, обоюдное знание реалий, знание
предмета коммуникации между участниками общения: говорящим/
пишущим и слушающим/читающим.
Каждый урок русского языка как иностранного – это перекресток
культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое
иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру:
за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять
же иностранным, если слово иностранное) представление о мире.
Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения
иностранному языку как средству коммуникации между представителями
разных народов и культур заключается в том, что язык должен изучаться
в непрерывном единстве с миром и культурой народа, говорящего на
этом языке. Научить иностранных студентов общаться (устно и
письменно), научить производить, создавать, а не только понимать
иностранную речь – это трудная задача, осложненная еще и тем, что
общение – не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо
знания языка, зависит от множества факторов: условий и культуры
общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики,
жестов) и многого другого.
Широкое понятие культуры непременно включает в себя то, что
называют культурой общения, культурой речевого поведения. Правила
речевого поведения регулируются речевым этикетом – сложившейся в
языке и речи системой устойчивых выражений, применяемых в ситуациях
установления и поддержания контакта. Это ситуации обращения, когда
мы выражаем отношение при встрече и прощании, приносим свои
извинения, когда благодарим кого-либо, когда мы знакомимся,
извиняемся, поздравляем, а также в ситуациях высказывания пожелания,
сочувствия и соболезнования, одобрения и комплимента, приглашения,
предложения, просьбы и совета и других. Речевой этикет охватывает
собой все, что выражает доброжелательное отношение к собеседнику,
что может создавать благоприятный климат общения. Богатый набор
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языковых средств дает возможность выбрать уместную для речевой
ситуации и благоприятную форму общения, установить дружескую,
непринужденную или, напротив, официальную тональность разговора.
Обращение к собеседнику – это самый яркий и самый употребительный
этикетный знак. Само количество выражений в той или иной ситуации у
разных народов различно. В этикете некоторых народов Востока
существует несколько десятков формул приветствий. Они учитывают пол,
возраст адресата, вид занятий и т.д.
Особенно интересной, национально-специфичной формой обращения к
человеку в русском языке является называние его по имени-отчеству. Это
свидетельство определенной степени уважения к взрослому человеку и
уважительная официальная форма обращения. Тем не менее, в национальных
языках представителей стран, студенты из которых приезжают на обучение
в Центр международного образования ХНУ, не существует отчества. Это
вызывает большие трудности при обучении их правильно обращаться к
своим преподавателям. Личные местоимения имеют прямое отношение к
речевому этикету. Например, когда преподаватель поправляет студента:
“Говорите мне “вы”, а не “ты”, пожалуйста”, он выражает свое недовольство
по поводу использования при обращении к нему “неуважительного”
местоимения. Несмотря на то, что многие студенты Центра международного
образования ХНУ приезжают из англоязычных стран или хорошо владеют
английским языком и в английском языке практически нет обращения на
“ты”, как нет и самого этого местоимения, очень часто преподавателю
приходится объяснять студентам вновь и вновь, что местоимение “ты”
применяется при обращении к близкому человеку, другу, а местоимение
“вы” в вежливом обращении в официальной обстановке (например, на
уроке при общении “преподаватель-студент”, в деканате “студент-секретарь”
или “студент-переводчик”, в медпункте университета, в поликлинике и т.д.),
в обращении к незнакомому или малознакомому человеку.
Речевой этикет – это понятие, которое включает в себя “свод писаных
и неписаных правил”, нарушение которых может привести к конфликту.
Обычно мы эти правила почти не замечаем. Заметным становится
нарушение неписаных правил, когда преподаватель обращается к студенту
на “ты” или наоборот, знакомый не здоровается при встрече, кто-то когото не поблагодарил за услугу, не извиняются за проступок. Как правило,
такое неисполнение норм речевого поведения оборачивается обидой, а то
и ссорой, конфликтом в коллективе. Выражаем надежду, что осознание
норм общения и обучение речевому поведению иностранных студентов
принесет пользу обеим сторонам.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
Ковалева Н.И., Косовская Т.З.
Украина, Краматорск, Донбасская государственная
машиностроительная академия
Решение задачи выживания человеческого сообщества требует
выработки таких стратегий мышления и деятельности, которые
способствовали бы установлению и достижению согласия на самых
различных уровнях, по широкому кругу вопросов и противоречий.
В повседневный обиход современного человека входят такие понятия,
как компромисс, терпимость, прощение, ненасилие, сочувствие,
понимание, сопереживание, взгляд на окружающий мир глазами другого
человека, т.е. то, что обозначается термином “толерантность” (от лат.
tolerantia – терпение, снисходительность).
В “Декларации принципов терпимости”, принятой в 1995 г. ООН,
исследуемое нами понятие трактуется как правильное понимание всего
многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость,
общение и свобода мысли, совести, убеждений.
В современном вузовском образовательном пространстве сплошь и
рядом имеет место так называемая псевдотолерантность, когда
кропотливые, требующие самых различных по своей направленности
усилий решения заменяются обыкновенной сделкой или тем, что
называется “идти на поводу у студента”, что гораздо проще, чем
втолковывать, убеждать, мотивировать студента к определенным
действиям.
Воспитание культуры терпения (толерантности) и согласия должно стать
одной из центральных тем образования наступившего века.
Толерантность – одно из необходимых условий эффективной
профессиональной реализации будущего специалиста-выпускника вуза.
В процессе вузовского обучения студент приобретает первоначальные
навыки не только профессионального, но и социального общения.
Студент сталкивается с различными в той или иной степени
конфликтными ситуациями, требующими принятия продуктивных
решений.
Формирование толерантности предполагает представление
преподавателю проблем вузовского учебного процесса как
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диалектического единства противоположностей. Это в свою очередь
предусматривает выявление полярных свойств, сторон, отношений и
качеств в любом целостном конструкте и прежде всего в процессе
реализации того или иного современного подхода в вузовском
образовательном пространстве.
Преподаватель должен осознавать тот факт, что любая прогрессивная
современная технология не может рассматриваться в качестве панацеи
от всех бед и ее внедрение в практику обязательно – наряду с
положительными – содержит и отрицательные составляющие.
Например, применяя широко декларируемую идею педагогики
ненасилия, важно понимать, что невозможно избежать хотя бы малейшего
насилия в образовательно-воспитательном процессе.
Необходимо фиксировать многочисленные примеры этих
противоречий, подробно выявляя их причины и пути их разрешения.
Формированию толерантности способствуют нетрадиционные формы
организации учебного процесса: диспуты, мини-конфликты с обсуждением
злободневных глобальных проблем вузовского учебного процесса.
В контексте рассматриваемой проблемы становится очевидным, что
широко пропагандируемое ныне развивающее обучение есть неразрывное
логическое единство множества инновационных форм и приемов
организации деятельности обучаемых и традиционных, репродуктивных,
давно и широко апробированных и использующихся; применение
современных информационно-компьютерных технологий обучения
невозможно без использования словесно-бумажных форм и приемов;
проблемное обучение не может заполнить собою весь учебный процесс
– оно неизбежно будет соседствовать с традиционными, “ не
проблемными” его компонентами.
Принятие данных тезисов означает необходимость формирования у
преподавателя такого качества личности, как неприятие безоговорочно,
на веру поступающей извне информации – главным образом негативного
свойства, которая сейчас резко преобладает в оценках СМИ.
Толерантность должна рассматриваться в логике профессиональной
компетентности преподавателя вуза.
Необходимо уделить специальное внимание обучению субъектов
высшего профессионального образования технологиям и методикам
разрешения многочисленных противоречий, существующих в вузовском
научно-образовательном пространстве, и категория “толерантность” при
этом в соответствии со всем изложенным выше должна служить одним
из направляющих векторов этого процесса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Коваленко И.Б.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Обучение иностранных студентов имеет свои особенности. Учебную
деятельность иностранных учащихся можно рассматривать в двух
плоскостях. С одной стороны, можно говорить об учебе, направленной
на получение знаний и способов осуществления познавательной
деятельности, связанной с будущей специальностью студентов (имеются
в виду знания в области физики, математики, химии, биологии, экономики,
географии и т.д.). С другой стороны, можно вести речь об учебе, связанной
с овладением русского языка. Таким образом, учеба в вузе для студентовиностранцев предстает как бы двояко:
а) основная учебная деятельность – обучение будущей специальности,
готовящей к профессиональному труду;
б) учебная деятельность, готовящая к этой “основной учебной
деятельности”, и без которой “основная” учеба состояться не может, будучи
лишенной средства осуществления.
Одним из важнейших элементов методики обучения иностранных
студентов на подготовительном факультете является организация
эффективной системы контроля. Эффективный контроль позволяет не
только оценить деятельность иностранных учащихся в учебном процессе,
определить уровень владения ими иноязычной речью, установить
соответствие между намеченной целью и достигнутыми результатами, но
и определить степень эффективности базовой обучающей системы и, в
случае необходимости, существенно видоизменить ее в сторону улучшения
и оптимизации. Систематический контроль дает возможность наблюдать
за процессом усвоения учащимися учебного материала и вносить
необходимые коррективы в ход обучения, повышать мотивацию обучения,
прогнозировать уровень готовности студентов к решению задач в условиях
самостоятельной коммуникативной деятельности, выступает в качестве
механизма обратной связи в схеме преподаватель – учащийся –
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преподаватель, является средством управления учебным процессом.
Преподаватель имеет возможность контролировать уровень усвоения
учебного материала в разных формах: диалога (разговорной речи), в
устной форме научной речи, а также в письменной форме.
Контрольные задания обычно выполняют две базовые функции –
контролирующую и обучающую. Осуществляя собственно контроль,
преподаватель выявляет пробелы в усвоении иностранными учащимися
учебного материала или факта несформированности тех или иных умений,
затем проводит работу по устранению этих недостатков посредством
варьирования стратегий обучения.
Не менее важной является и обучающая функция контроля, которая
выражается в формировании у студентов механизмов самоконтроля и
самооценки как факторов, направляющих и стимулирующих их учебнопознавательную и коммуникативную деятельность. Таким образом,
контроль все больше выступает не только как регистрирующее, но и как
управляющее звено учебного процесса.
Каждому уровню контроля должны соответствовать свои наиболее
адекватные формы, типы и виды заданий, для каждой стадии должны
быть разработаны свои критерии оценки.
Кроме того, между обучающими и контролирующими упражнениями
существуют принципиальные различия. Они проявляются, прежде всего,
в том, что обуча ющие упражн ен ия способствуют усвоен ию
определенных умений, определенных способов достижения цели и т.д.
Цель же контролирующих заданий – контролировать уровень владения
ин ост ран ны ми уча щимися речевой деятельн остью, языком
специальности, приобретенным за определенный период обучения и
необходимым для изучения предмета, а также непосредственное знание
самого специального предмета.
Так, для контроля коммуникативной компетенции учащихся следует
выбирать формы проверки, адекватные формам реально
функционирующей и прогнозируемой речевой деятельности учащихся.
Контрольные задания должны обеспечить активизацию интеллектуальномыслительной деятельности студентов. Кроме того, материалы, формы и
контрольные задания должны предусматривать возможность выбора
иностранными учащимися коммуникативных стратегий и тактик.
В заключение перечислим основные методические требования,
которые необходимо учитывать при построении надежной, действенной
и эффективной системы контроля в учебном процессе. К числу таковых
можно отнести:
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- обязательность соответствия данному этапу обучения;
- учет реального уровня развития умений иностранных учащихся;
- направленность контролирующих заданий на проверку
коммуникативной компетенции, проявляющейся в учете тематики общения;
- творческий характер заданий. Так, например, для устной проверки
знаний можно предложить студенту закончить начатое высказывание. Для
этого обычно не требуется создания специальных условий, если же такой
ситуации не возникло, то учащимся можно предложить любое задание,
вынуждающее их использовать лексику. Преподаватель может намеренно
время от времени прерывать свое высказывание, как бы приглашая
студента-иностранца завершить начатую фразу.
Совершенствование системы контроля является одним из методов
оптимизации процесса обучения иностранных студентов на
подготовительном факультете.

АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Ковальова Н.О.
Україна, Макіївка, Донбаська національна
академія будівництва і архітектури
Люди вивчають іноземні мови впродовж багатьох сторіч, але лише
останніми роками це соціальне явище переживає справжній бум в нашій
країні і у всьому світі.
Сталий і доволі високий попит на українську вищу освіту останніми
роками забезпечується не тільки міжнародно визнаним науковопедагогічним потенціалом наших вищих навчальних закладів, але і
значним покращенням соціально-побутових умов для студентів провідних
університетів України. В той же час, необхідною умовою для навчання
іноземних громадян в українських ВНЗ є відповідний рівень володіння
ними українською мовою. Сьогодні методика викладання іноземних мов
зв’язує ефективність навчання з формуванням компетенції міжкультурного
спілкування, лінгвокраїнознавчої компетенції, а також з формуванням у
іноземних студентів настанови толерантної свідомості і поведінки, що є
особливо важливим для процесу навчання студентів-іноземців в умовах
мовного оточення.
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Універсальними характеристиками культури, що знаходять
віддзеркалення практично у всіх визначеннях, можна назвати наступні:
1) культура є системою цінностей, символів і знань, що розділяється
всіма членами суспільства;
2) культура породжується лише людиною як біологічним видом;
3) культура формується в спільній діяльності людей, осягається
людиною в процесі своєї життєдіяльності;
4) культура не успадковується біологічно, а цілеспрямовано передається
суспільством від покоління до покоління;
5) культурні об’єкти мають символічний характер.
Змістом освіти є культура. Зміст іншомовної освіти значно ширший,
багатший і важливіший, ніж це традиційно вважається. Процес іншомовної
освіти фактично включає чотири аспекти:
1) пізнання, яке націлене на опанування культурознавчого змісту
іншомовної культури (сюди відноситься не лише культура країни, але і
мова як частина культури);
2) розвиток, який націлений на опанування психологічного змісту
іншомовної культури (здібності, психічні функції і т. д.);
3) виховання, яке націлене на опанування педагогічного змісту
іншомовної культури (етичний, моральний, естетичний аспекти);
4) навчання, яке націлене на опанування соціального змісту іншомовної
культури.
Мовні уміння засвоюються як засоби спілкування в соціумі, в
суспільстві. Будь-який іноземний студент повинен знати і уміти
реалізовувати ті функції, якими наділене кожне з мовних умінь і спілкування
в цілому. Можна говорити про практичне призначення української мови
як іноземної як про усвідомлення практичного результату, який впливає
на опанування мовних умінь залежно від рівня оволодіння
культурознавчим, психологічним і педагогічним аспектами змісту
іншомовної культури в процесі опанування цих аспектів.
Опанування культури передбачає збагнення системи цінностей народу,
яке здійснюється на трьох рівнях: а) на рівні сприйняття (пізнавальне
значення знань), б) на рівні соціальному (прагматичне значення знань) і
в) на рівні особистого сенсу (аксіологічне, або ціннісне, значення знань).
Для першого рівня досить мати уявлення про факти культури, для другого
потрібно володіти поняттями та уміти здійснювати яку-небудь дію, для
третього рівня необхідні думки, пов’язані з особистим емоційно-ціннісним
відношенням до факту чужої культури, коли факт чужої культури
переживається як факт особистого життя.
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Відомо, що метою навчання української мови як іноземної є
формування комунікативної компетенції, що включає як мовну, так і
соціокультурну компетенцію, бо без знання соціокультурного фону не
можна сформувати комунікативну компетенцію навіть в обмежених межах.
Вивчення іноземної мови покликане сформувати особу, здатну і бажаючу
брати участь в міжкультурній комунікації. Але таку особу неможливо
формувати без знань про соціокультурні особливості країни мови, що
вивчається. Вивчення мови і культури одночасно забезпечує не лише
ефективне досягнення практичних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей,
але і містить значні можливості для подальшої підтримки мотивації
студентів.
Формування позитивної мотивації повинне розглядатися викладачем
як спеціальне завдання. Як правило, мотиви пов’язані з пізнавальними
інтересами студентів, потребою в опануванні нових знань, навиків, умінь.
Але перша і природна потреба студентів-іноземців, що вивчають українську
мову – комунікативність.
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КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ БІЛІНГВАЛЬНОГО
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФІЗИКИ
Ковальчук А.О.
Україна, Черкаси, Черкаський національний
університет імені Б. Хмельницького
Приєднання України до Болонського процесу зумовило вплив
західноєвропейської освітньої традиції на вітчизняну, завдяки чому
комп етентнісний підхід здобув як широке дослідження, т ак і
застосування в сучасних методичних теоріях, системах, моделях.
Проте зазначимо, що не лише “мода” на компетентнісний підхід
зумовила зростаючий “попит” на створення освітніх програм,
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обґрунтованих у межах компетенцій та компетентностей, необхідних для
окремого випускника ВНЗ. Соціально-економічна стратегія сьогодення
диктує міжнародні принципи освіти. Ядром цих принципів є верховенство
не абстрактних (подекуди відірваних від реального ринку праці) знань,
умінь та навичок, а здатності й готовності застосовувати їх у динамічних,
прискорених умовах ХХІ століття.
На нашу думку, цілком виправданим і ефективним є перехід до
білінгвального (україно-англійського) навчання насамперед дисциплінам
спеціалізації в закладах вищої освіти. Білінгвальне навчання продовжує
доводити свою ефективність і набирає популярності у багатьох
європейських, азійських та латиноамериканських вишах. Йдеться не лише
про ті держави, де англійська є однією з офіційних мов, а і про країни,
ключовим завданням яких стали підтримка глобалізації та інтеграція у
світову політичну, соціально-економічну та наукову спільноту.
Білінгвальне навчання є комплексним та надзвичайно розмаїтим
явищем у його цілепокладанні. Таким чином, виникає потреба в
конкретизації цілей білінгвального підходу, його компонентів та їхніх
зв’язків, а також окреслення його перспектив та шляхів вдосконалення.
На рис. 1 зображена компетентнісна модель білінгвального навчання,
яку ми пропонуємо як основу для подальших досліджень.

Рис. 1. Компетентнісна модель білінгвального навчання
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Услід за Н.А. Шайдоровою та С.В. Шубіним [3], ми погоджуємось,
що основною метою білінгвального навчання є так звана “бікультурна
професійна компетенція”, що розглядається як сукупність іншомовної
та предметної (фізичної) компетенцій.
Функціональна складова бікультурної професійної компетенції містить
знання, уміння та навички в чотирьох стандартних видах мовленнєвої
діяльності – читання, аудіювання (розуміння почутого), говоріння та
письмо засобами іноземної мови. Рефлексивна складова передбачає
здатність до самокритики, виявлення як мовних, так і фізичних помилок
у власних усних та письмових висловлюваннях, вміння проаналізувати
власні результати.
Мотиваційна складова бікультурної професійної компетенції полягає в
розвитку такого компонента мотиваційної сфери студента, як білінгвальна
мотивація, що, за С.В. Шубіним [5], перебуває у прямій залежності від
мовної компетенції студентів, змісту білінгвального курсу та організації
процесу навчання.
Випускник ВНЗ, який здобув досвід навчання за білінгвальних умов,
має вищі показники адаптивності, комунікабельності, здатності до
системного мислення, навичок управління інформацією, а отже – кращі
кар’єрні шанси.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”
У НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ВНЗ
Ковальчук Г.В.
Україна, Одеса, Одеський державний економічний університет
Інновація (від лат. іn – в, novus – новий) означає нововведення,
новизна. Головним показником інновації є прогресивне начало в розвитку
ВНЗ у порівнянні з традиціями, що склалися, та масовою практикою, тому
інновації в системі освіти пов’язані зі внесенням змін: до мети, змісту,
методів та технологій; до стилів педагогічної діяльності та організації
навчально-пізнавального процесу; до навчально-методичного
забезпечення; до навчального плану та навчальних програм тощо.
В історичному плані обсяг нового завжди відносний. Новизна носить
конкретно-історичний характер, тобто вона може виникати раніше “свого
часу”, згодом стати нормою або застаріти.
Реформування системи вищої освіти в Україні характеризується
пошуками оптимальної відповідності між тенденціями, що мають місце у
вищій школі та новими віяннями, пов’язаними із входженням до світового
освітнього простору. На цьому шляху спостерігається ряд тенденцій. Одна
з них полягає в оновленні вищої професійної освіти України з урахуванням
вимог світових освітніх стандартів.
Побудова сучасної національної системи освіти передбачає новий підхід
до професійної підготовки майбутніх кадрів, спрямований на подолання
кризи в освіті, яка виявляється в невідповідності знань студентів потребам
особистості, суспільним потребам, світовим стандартам, у зміцненні
соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності.
Сьогодні основним критерієм вищої школи є рівень підготовленості
випускників, раціональне поєднання набутих теоретичних знань з умінням
застосовувати їх на практиці, що значною мірою обумовлюється якістю
засвоєння знань студентами.
Нині забезпечення економічних університетів підручниками та
навчальними посібниками з курсу “Українська мова (за професійним
спрямуванням)” залишається актуальною проблемою, оскільки
підручники та навчальні посібники, якими послуговуються студенти – це,
в основному, виклад курсу ділової української мови та мови ділових
паперів.
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Викладачі-філологи кафедри мовної та психолого-педагогічної
підготовки Одеського державного економічного університету створили
навчальний посібник “Українська мова для економістів”, який є
прикладом урахування обраного матеріалу за стандартами фаху,
розкриває місце, роль і функції української мови в системі вищої
економічної освіти, її функціонування у сфері професійного спілкування,
сприяє поглибленню знань державної мови України, формуванню
практичних навичок володіння фаховою, науковою, діловою українською
мовою, використанню набутих знань і вмінь у професійному спілкуванні
майбутніх фахівців. Вищезгаданий посібник створений відповідно до
вимог Міністерства освіти і науки, спрямований на формування
мовнокомунікативних компетенцій і культури професійного спілкування
майбутніх фахівців державною мовою. У ньому реалізовано як
загальнодидактичні принципи навчання (науковості, гуманізації
економічної освіти, системності, наступності й перспективності, зв’язку
теорії з практикою, виховання мовної культури, єдності навчання мови
обраного фаху тощо), так і специфічні принципи навчання мови обраного
фаху в економічному вищому навчальному закладі (професійної
сп рямованості змісту курсу, комунікативно-діяльнісни й,
культурологічний, проблемно-модульний та інші принципи ситуаційної
методики навчання).
Запропонований навчальний посібник реалізує такі важливі принципи
сучасної економічної освіти України, визначені законами України “Про
вищу освіту”, “Про освіту”, Концепцією розвитку економічної освіти в
Україні, як суспільна користь економічних знань, толерантність, суспільна
злагода і партнерство всіх учасників економічної та освітньої діяльності,
гуманізм, демократичність, відкритість і доступність економічної освіти
та мовної освіти як її невід’ємної складової, інноваційність змісту
економічної освіти, поєднання індивідуалізації змісту підготовки
економічних кадрів з попитом ринку праці та потребами студентів,
адаптація світового досвіду та збереження кращих вітчизняних
освітянських традицій підготовки фахівців економічного профілю.
Розкрито ключові терміни та поняття курсу, вводяться поняття з мови
майбутньої професії та обраної спеціальності. Система вправ і завдань
забезпечує швидке й ефективне засвоєння навчального матеріалу.
Отже, українська мова професійного спілкування є новою галуззю
наукових знань, тому пошуки ефективних засобів навчання мови
спеціальності є відповідальним завданням для викладачів мови.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Кованько Л.Г.
Украина, Полтава, Украинская медицинская
стоматологическая академия
Русский язык для иностранных студентов – это способ реализации
творческих возможностей во всех сферах их деятельности.
У представителей разных культур в процессе изучения русского языка
как иностранного могут возникать проблемы. Таковыми могут быть
стереотипы.
В психологии язык рассматривается как “система словесных знаков,
опосредствующих психическую (прежде всего интеллектуальную)
деятельность, а также средство общения, реализуемое в речи [1: 97–98].
А стереотипы как раз и возникают в процессе речевой деятельности, когда
взаимопонимание может усложняться наличием этноцентризма,
склонностью к стереотипизации восприятия.
С точки зрения психологии, стереотипизация – это процесс
приписывания сходных характеристик всем членам какой-либо
социальной группы или общности без достаточного осознания
возможных различий между ними [3: 385].
А.А. Леонтьев указывает, что “практическая направленность целей
обучения языку как средству общения определяет содержание учебного
процесса, виды речевой деятельности, которые подлежат усвоению,
количественные и качественные характеристики учебного материала
(неодинаковые при обучении разным видам речевой деятельности),
уровень владения языком, который должен быть достигнут по каждому
из этих видов [2: 14].
Стереотипизация русского языка иностранными студентами может
быть следствием когнитивных ошибок, которые выплывают из
особенностей операций мышления. В восприятии речи можно выделить
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два уровня или две стороны этого двуединого процесса: 1)анализ и синтез
звуков и 2) понимание речи или анализ и синтез сигнальных, смысловых
характеристик речи [1: 101].
Говоря о языке, Л.В. Щерба подчеркивал, что “…язык теснейшим
образом связан с мышлением, отражая систему понятий данного
человеческого коллектива. Поэтому, изучая иностранный язык того или
иного народа мы изучаем исторически сложившуюся у него систему
понятий, сквозь которые он воспринимает действительность”.
Успешность обучения русскому языку иностранных студентов во
многом зависит от мотивов изучения русского языка. В качестве внешних
мотивов для изучения русского языка А.Н. Щукин, в частности, выделяет
“Возможность применения языка в практической деятельности в
соответствии с коммуникативными потребностями личности” [4 : 22].
Список использованных источников
1. Гамезо М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М. :
Просвещение, 1986. – 272 с. 2. Зарубежному преподавателю русского языка :
Методика ; под ред. А.А. Леонтьева, Т.А. Королевой: изд. 2-е, перераб. и
доп. – М. : Рус. яз., 1977. – 120 с. 3. Психология. Словарь / Под общ. ред.
А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат,
1990. – 494 с. 4. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как
иностранного. – М. : Высш. шк., 2003. – 334 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Козак Л.В.
Украина, Кривой Рог, Криворожский технический университет
Обучение иностранных студентов на начальном этапе для большинства
из них является сложным процессом, потому что студенты находятся в
совершенно новом для себя языковом окружении, знакомятся с новыми
традициями и новой культурой. Тут мобилизуются механизмы памяти,
мышления, запоминания и воспроизведения.
Главной задачей преподавателя является обеспечение активности
студентов для того, чтобы они могли усвоить русский язык на таком
уровне, чтобы ежедневно общаться с русскоязычным окружением и
понимать лекции на первом курсе вуза.
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На начальном этапе развиваются все виды речевой деятельности
параллельно при доминирующей роли говорения. Поэтому главной задачей
преподавателя становится формирования не только речевых навыков, но
и формирование у обучаемых коммуникативной компетентности,
включающей лингвистический, профессиональный и культурный аспекты.
Определяя их роль, мы исходим из теории поэтапного формирования
умственных действий студентов-иностранцев.
При обучении русскому языку на подготовительном факультете
преподаватель должен объяснять студентам много новых слов. Большая
проблема возникает на первых занятиях, когда студенты еще не изучили
алфавит. В этом случае необходимо использовать наглядность, но не в
традиционном для педагогики ракурсе, а в современном аспекте
использования мультимедийных средств, к которым относятся проектор,
экран, ноутбук, модем мобильного Интернета, слайды, киноурок.
Использование мультимедийных средств прослеживается по видам
речевой деятельности с учетом закономерностей формирования каждого
из уровней высказывания. Целесообразность обращения к определенному
виду наглядности оценивается по взаимодействию в обучении функций
преподавателя и студента.
На начальном этапе простое высказывание, являясь единицей обучения,
отрабатывается не изолированно, а как составная часть ситуативного,
микротемного или тематического высказываний. Информация при
общении может подаваться двумя способами: линейным и структурным.
Для обучения устной речи необходимо обращаться к слуховой
наглядности: при восприятии информации, которая поступает линейным
способом, осуществляется обратная связь на уровне всех характеристик
устной речи. Материалы в звукозаписи могут быть тренировочными и
коммуникативными.
Эффективным средством обучения устной речи иностранных студентов
является зрительная наглядность, то есть киноурок, на котором можно
использовать отдельные фрагменты фильмов (сюжетные картинки) и
слайды. Зрительная опора, которую дает эта наглядность, позволяет
обеспечить понимание и запоминание новых слов, понятий и явлений. В
работе с опорой на сюжетные картинки или слайды у студентов
формируется представление о том, как надо осуществлять ситуативное
высказывание. От урока к уроку задания усложняются. Наглядность
можно получить из разных источников: показать фотографии или слайды
предметов, которые изучаются на данном занятии, отсканировать нужную
информацию, взятую из Интернета и т.д.
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Наглядность в виде слайдов с изображением предметов или явлений,
связанных с бытовой тематикой или научными терминами, демонстируем
на экра не в п роцессе ра боты с текстом, п редтекстовыми и
послетекстовыми заданиями.
Современные технологии отнюдь не игнорируют классическую
методику обучения, а дают мощный инструментарий для более
эф фективного и х использова ния. Если на зан ятии возника ет
необходимость объяснить новое понятие, предмет или явление, то при
наличии ноутбука и Интернета можно быстро найти иллюстрационный
материал и перевод слов и словосочетаний с русского языка на родной
язык студента (французский, английский и др.).
Однако необходимо обратить внимание на некоторые аспекты этой
проблемы. Мы считаем, что нельзя превращать занятие по русскому
языку на калейдоскоп картинок. Студенты должны быть не только
пассивными наблюдателями, но и сами активно работать.
Таким образом, использование мультимедийных технологий,
ресурсов Интернета на занятиях по русскому языку позволяет доступнее
и эффективнее подавать учебный материл, объяснять сложные понятия,
экономить время на этапах подготовки и проведения занятия. Студентыиностранцы одновременно усваивают материал на слух и глазами, что
способствует лучшему запоминанию.

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД
В ОБУЧЕНИИ РКИ
Козырева Н Ю.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский
национальный университет имени Олеся Гончара
Анализируя пути повышения эффективности обучения, выделяют
организацию проблемного обучения как одно из основных направлений
развития инновационных образовательных технологий. Проблемный
метод позволяет задействовать все виды речевой деятельности:
1) рецептивный (чтение и/или слушание);
2) репродуктивный (пересказ, письменное изложение);
3) продуктивный (дискуссия) [1: 166–167].
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Преподавателями кафедры ПЛПИ ДНУ давно уже используется
проблемный метод в обучении РКИ, в частности, проблемность
учитывается при отборе учебных текстов. Не секрет, что проблемный
текст вызывает желание дискутировать, а дискуссия актуализирует
языковые средства для адекватного выражения мыслей. Тексты
подбираются как сюжетно-информационная основа для организации
ди скуссии. В основном это адапти рован ные тексты русской
классической литературы, в которых поднимаются общечеловеческие
морально-этические проблемы. Тексты подбираются обычно таким
образом, что они вызывают желание высказать отношение к поставленной
в тексте проблеме. Замечено, что система проблемного обучения с
использованием текстов морально-этической направленности даёт
возможность:
1) активизировать речемыслительную деятельность учащихся;
2) идивидуализировать обучение;
3) достичь партнёрства и взаимопонимания преподавателя и студентов
во многих мировоззренческих и этических вопросах [1: 167].
Та ким обра зом, проблемн ый метод обучени я эф фективно
воздействует на активизацию мыслительной деятельности обучаемых,
на формирование у них нестандартных подходов к решению проблемы,
на развитие творческого мышления. Безусловно, проблемная ситуация
является важным мотивационным и эмоциональным средством в
процессе обучения. Проблемные занятия-дискуссии в практике
преподавания РКИ можно отнести к числу наиболее эффективных и
целесообразных тактик, поскольку доказано, что в данном случае
доминирует приоритетный принцип обучения иностранному языку –
выход в естественную неподготовленную коммуникацию.
Список использованных источников
1. Иванова Л.В. Активизация речемыслительной деятельности студентовиностранцев на материале текстов морально-этической тематики /
Л.В. Иванова, Н.П. Мациевская, Л.П. Агекян // Проблемы обучения
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ПРЕЗЕНТАЦИИ ПАДЕЖЕЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Комарова В.Л., Джурко Э.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Одной из основных задач на начальном этапе обучения иностранных
учащихся является формирование грамматической компетенции. На этом
этапе значительное количество учебного времени уделяется особенностям
грамматической системы изучаемого языка, а также тренировочным
упражнениям, нацеленным на освоение учащимися грамматических
категорий. При этом одни категории учащимся знакомы и не вызывают
особых трудностей, а другие требуют напряжённой работы.
При введении нового грамматического материала велика роль
наглядности. Очевидно, что работа с обучающими компьютерными
программами является чрезвычайно эффективной, так как даёт
возможность показать формы русского языка в динамике.
На кафедре русского и украинского языков как иностранных Центра
международного образования ХНУ им. В.Н. Каразина старшим
преподавателем Комаровой В.Л. создан ряд презентаций для ввода и
закрепления различных грамматических категорий.
Презентации представляют падежи русского языка. Каждая
презентация посвящена определённому падежному значению:
предложный падеж места, винительный падеж объекта, дательный падеж
адресата, родительный падеж принадлежности, творительный падеж
совместного действия, творительный падеж инструмента и т.д.
Презентации построены по следующему алгоритму:
1. На первом слайде студент видит название падежа и падежные
вопросы.
2. Далее даётся значение и употребление данного падежа в русском
языке с переводом на английский, арабский и китайский языки, т.к. для
иностранного студента изучение падежной системы без понимания
падежных значений невозможно.
3. Затем следует демонстрация значения данного падежа, например,
объекта действия: (Кто это? – Это мама. Кому пишет студент? – Студент
пишет маме.)
4. На следующих слайдах студенты видят таблицы окончаний
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существительных мужского, женского и среднего рода в единственном
числе представляемого падежа, а также исключения из правила. (Данные
таблицы целесообразно раздать студентам в распечатанном виде до
работы с презентацией).
5. За таблицами следуют знакомые студентам глаголы, управляющие
существительными в данном падеже, с переводом на английский,
арабский, китайский языки, что снимает трудности понимания значения
глагола и сосредоточивает внимание студентов на грамматической
форме существительного.
6. Следующие слайды закрепляют употребление форм данного
падежа. Например, в выборочном ответе на вопрос: “Кому студент пишет
письмо, брату или сестре?” – “Он пишет письмо брату”.
7. Дальнейшие слайды предлагают студентам познакомиться с новыми
глаголами, которые употребляются с данным падежным значением. Здесь
же даётся спряжение нового глагола и его перевод на английский,
арабский, китайский языки.
8. Затем следуют упражнения на закрепление форм существительных
в данном падеже и форм глаголов. Студентам предлагается, глядя на
слайд, ответить на вопросы. Например: “Это студент. Кому преподаватель
объясняет задачу?” – “Преподаватель объясняет задачу студенту”.
Перед использованием презентации на уроке русского языка как
иностранного каждый преподаватель кафедры может ознакомиться с
планом урока и объемом представленного в нём материала.
Презентация никак не может заменить преподавателя на занятии, но
использовать ее в учебном процессе как средство наглядности просто
необходимо. Презентация обеспечивает более полное понимание
представляемой грамматической категории. Такого рода наглядность
способствует развитию у учащихся эмоционально-оценочного
отношения к материалу, повышает интерес к знаниям, позволяет
облегчить процесс усвоения нового материала.
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ЗБАГАЧЕННЯ
СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ
НАУКОВОЮ НАВЧАЛЬНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЮ
ЛЕКСИКОЮ НА МІЖПРЕДМЕТНІЙ ОСНОВІ
Копіца Є.П.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
У побудові експериментальної моделі збагачення словникового запасу
учнів гімназії науковою навчально-термінологічною лексикою на
міжпредметній основі враховуються теоретичні позиції (психологічні й
педагогічні засади) організації експериментального дослідження та
виокремлені педагогічні умови.
Дидактична модель обіймає чотири експериментальні етапи навчання:
пропедевтичний, когнітивно-збагачувальний, репродуктивно-творчий,
оцінно-регулятивний.
Перший – пропедевтичний етап – є підготовчим до безпосередньої
експериментальної роботи. На цьому етапі відбирається міжпредметна
наукова і навчально-термінологічна лексика за такими параметрами:
лінгвістична і літературознавча; біологічна і медична; лінгвістична,
літературознавча, біологічна; лінгвістична, літературознавча, біологічна,
медична. На основі відібраної лексики складається навчальний словникмінімум міжпредметної термінології.
На означеному етапі реалізовується така педагогічна умова як
забезпечення міжпредметних зв’язків у збагаченні словника гімназистів
науковою навчально-термінологічною лексикою (лінгвістичною,
літературознавчою, біологічною, медичною).
Метою другого – когнітивно-збагачувального етапу – є збагачення
словникового запасу учнів; уведення наукової навчально-термінологічної
лексики у словник гімназистів на уроках української мови, літератури,
біології, основ латинської мови з медичною термінологією. На когнітивнозбагачувальному етапі реалізовуються такі педагогічні умови: забезпечення
міжпредметних зв’язків у збагаченні словникового запасу гімназистів
науковою навчально-термінологічною лексикою (лінгвістична,
літературознавча, біологічна, медична); усвідомлення учнями
взаємозв’язку і відмінностей дефініцій: “слово”, “поняття”, “термін”,
“міжпредметна термінологія” у процесі роботи з термінологічною
лексикою.
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Мета третього – репродуктивно-творчого етапу – залучення гімназистів
до активної творчої роботи з науковою навчально-термінологічною
лексикою на міжпредметній основі. Провідними формами роботи є
предметні уроки, інтегровані уроки, уроки творчої лабораторії,
міжпредметні семінари, розробка словників міжпредметної термінології
та їх захист, уроки-практикуми; позакласна робота (гуртки, вікторини,
конкурси і т. ін.). Учні залучаються на уроках української мови до створення
нових термінів і терміносполучень різними способами.
На репродуктивно-творчому етапі продовжується реалізація
педагогічної умови – міжпредметні зв’язки у збагаченні словникового
запасу учнів науковою навчально-термінологічною лексикою на уроках
української мови і літератури, біології й основ латинської мови з медичною
термінологією.
Останній, четвертий етап – оцінно-регулятивний – передбачає самостійну
творчу діяльність учнів гімназії з науковою навчально-термінологічною
лексикою на міжпредметній основі. На четвертому етапі реалізовуються
такі педагогічні умови: залучення учнів до активної діяльності зі словником
наукової навчально-термінологічної лексики на міжпредметній основі;
забезпечення позитивно-емоційних стимулів у процесі роботи з
міжпредметною науковою навчально-термінологічною лексикою;
міжпредметні зв’язки у збагаченні словникового запасу учнів науковою
навчально-термінологічною лексикою (лінгвістичною, літературознавчою,
біологічною, медичною).

ТЕСТОВЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Корбут Л.Н., Богуславская Л.Ф.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Актуальность. Разработка Рабочей программы по русскому языку
для иностранных студентов англоязычной формы обучения в вузе в
соответствии с требованиями кредитно-модульной системы обеспечила
чёткую структурную организацию учебного материала: аспекты изучения
русского языка, темы, содержательные модули, модули. Соответственно
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был структурирован и контроль: поурочный, текущий (по темам и
содержательным модулям), итоговый (модульный). Также была
сформулирована основная целевая установка обучаемому: иметь
представление – знать – уметь (с помощью преподавателя) – уметь
выполнять самостоятельно.
Основные положения. Контроль рассматривается нами как средство
управления учебным процессом, как способ объективной оценки уровней
программно-целевых умений и навыков, а также степени
подготовленности обучаемого к усвоению новых знаний.
В связи с необходимостью оценивания студентов на каждом занятии
кафедра языковой подготовки большое внимание уделяет тестовым видам
контроля. Как известно, к разработке тестов предъявляется ряд требований:
валидность (адекватность), общепонятность ( определённость),
однозначность, простота, достоверность, надёжность. При этом
оптимальная трудность заданий определяется при их апробации, когда
положительные результаты могут быть получены от 80-90% тестируемых
студентов. Время тестового контроля в зависимости от целевой установки
может занимать от 10 до 100% продолжительности занятия.
В учебном процессе нами активно используются различные виды
тестовых заданий:
- на опознание, требующие альтернативного ответа “да” или “нет”;
- на различение, предполагающие выбор соответствующего
правильного ответа из предлагаемого перечня возможных ответов;
- на соотнесение, когда требуется выбрать или найти характерные
языковые единицы, например, опорные слова, главную или
второстепенную информацию и т.п.;
- на подстановку, где на месте пропусков необходимо вставить
отдельные слова, реплики и т.п.;
- на конструирование, где требуется самостоятельное составление
ответа, фразы на основе лексико-грамматической модели, завершение
диалога или ситуации общения по заданному началу;
- на моделирование ситуаций общения по заданной теме или речевому
образцу (со зрительной опорой или по аналогии).
Обязательное условие – многовариантность. Формы проведения –
групповые аудиторные или компьютерные.
Тесты используются как для текущего, так и для итогового контроля
знаний, умений и навыков во всех четырёх видах речевой деятельности.
Так, они активно применяются при контроле понимания текстов,
предназначенных для самостоятельного домашнего чтения (тесты с
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альтернативным ответом “да” или “нет” со слуха). В качестве модульного
тестового контроля по чтению предлагаются: а) прочтение текста объёмом
700 лексических единиц (время чтения “про себя” – 30 минут с
последующим изъятием текста для проведения тестового контроля
понимания); б) тестовые задания (письмо, 40 минут), включающие:
- выбор правильного ответа на поставленный вопрос (9 вопросов с
четырьмя вариантами выбора);
- определение соответствия информации содержания прочитанного
текста (“да” или “нет”, 15 позиций);
- завершение предложения – сложной синтаксической конструкции –
по заданному началу в соответствии с содержанием прочитанного текста.
На начальном этапе (вводный фонетико-грамматический курс)
актуальны тесты по аудированию: на опознание при однократном
прослушивании микротекстов учебно-бытового характера с голоса
преподавателя.
Тестовый контроль уровня сформированности навыков говорения,
например, включает в себя проверку понимания инициативной реплики
собеседника и предъявления адекватной речевой реакции на неё, а также
предъявление инициативной реплики по заданной стереотипичной
ситуации речевого общения.
Тесты на соотнесение “Лексика. Грамматика” применяются при
текущих письменных контрольных работах.
Все тестовые задания разработаны по принципу концентричности и
нарастания объёма: материал каждого последующего контрольного теста
формируется на базе предыдущего и развивается в соответствии с
тематическим содержанием нового этапа обучения.
Следует особо отметить, что разработчиками тестовых заданий
различных видов сложности серьёзное внимание уделяется критериям
их оценивания в системе ECTS, прозрачности и общепонятности шкал
оценок. Это исключает субъективизм оценки и двусмысленность
суждений, т.е, различные преподаватели одинаково оценивают результаты
тестового контроля, а сами оценки понятны студентам и не служат поводом
к их оспариванию.
Вывод. Мы считаем, что тест (как одна из форм контроля) может
использоваться на различных стадиях учебного процесса: на стадии
понимания, на стадии усвоения, на стадии тренировки, актуализации и
активации. Тесты, как и любой другой вид контроля, призваны
регулировать систему обучения через показатели полного, достаточно
полного или неполного усвоения материала. А это, в свою очередь, даёт
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возможность преподавателю анализировать уровни обученности и
успешность обучения. Контроль должен проводиться не ради самого
контроля, а ради прогнозируемого уровня общения на изучаемом языке,
развития умений, которые обеспечивают возможность такого общения.

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА РЕФОРМИРОВАНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Корнилов А.А., Корнилова В.А., Белёвская Т.М.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Принятая в 1999 году Болонская декларация провозгласила
реформирование единого европейского образовательного и научного
пространства и явилась ответом европейского общества на вызовы
времени. В мае 2005 года Украина присоединилась к Болонскому
процессу [3: 93].
Болонская система реформирования высшего образования доказала,
что вхождение в единое европейское пространство, достижение
конкурентоспособности невозможны без комплексных мероприятий по
упорядочиванию рабочих планов, включая как содержательную их
составляющую, так и структуру учебной работы [1: 95].
Реформирование европейского высшего образования было
обусловлено необходимостью принятия системы сопоставимых
документов о высшем образовании выпускников вузов Европы для
трудоустройства своих специалистов, повышения международной
конкурентоспособности европейского высшего образования.
Система “бакалаврат-магистратура” стала основой унификации
образовательного процесса. На бакалавра учатся не меньше трех-четырех
лет, а степень магистра можно получить через один-два года обучения
после получения звания бакалавра. Сегодня Министерство образования
и науки, молодежи и спорта, вузы, работодатели обсуждают вопросы
определения места бакалавра в системе подготовки специалистов с
высшим образованием. Бакалавр должен быть затребован на рынке труда,
как это есть в большинстве европейских стран. Для этого должно быть
сформулировано общественное мнение о достойном уровне
компетентности бакалавра, который может качественно выполнять свои
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функциональные обязанности в условиях глобальной интеграции
процессов мирового развития.
Качество изучения дисциплин в вузе измеряется европейской системой
зачетных единиц (European Credit Transfer System – ECTS). Эта система
активизирует академическую мобильность студентов, свободный доступ
к разного рода образовательным услугам, расширяет возможности
преподавателей, научных работников участвовать в европейских
исследованиях и обучении.
Болонская система содействует свободному передвижению учащихся
и доступу к реализации образования и обозначает необходимость
сотрудничества в обеспечении качества образования с целью разработки
сопоставимых критериев и методологий. Необходимо создать
аккредита ционные агентства , н езависи мые от нац ион альн ых
правительств и международных организаций. Оценка будет основываться
на тех знаниях, умениях и навыках, которые приобретают выпускники,
а не на длительности или содержании обучения. Надо установить
стандарты транснационального образования, повысить престиж
европейского образования за счет развития учебных планов, схем
мобильности, совместных программ обучения и проведения научных
исследований, не разрушая учебные программы, наработанные
столетиями.
Говоря о сравнительных аспектах и последствиях внедрения
Болонской системы в Украине и в Европе, нужно отметить, что наше
образование – это необходимое условие всестороннего развития
интеллекта, традиционной культуры. Европейская система образования
– это структура, которая предполагает отход от высоких стандартов
отечественного образования (фундаментальности, системности,
преемственности), от культурных традиций.
Из образовательного процесса удалена воспитательная составляющая,
т.к. нравственность не приносит прибыли, а коммерциализация
образования предполагает, что преподаватель – это участник рыночного
процесса и перестает быть носителем нравственных ориентиров для
студентов. Ре зульт атом внедрения Болон ской системы ста ла
коммерциализация высшего образования, его ориентация на потребности
рынка труда и глобального капитала [2: 32].
Отсутствие системного подхода в обучении разрушает формирование
личности с творческим взглядом на мир. Система тестов, модулей
отвергает личность преподавателя и суть образовательного процесса,
т.е. сеять разумное, доброе, вечное становится ненужным.
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Коммерциализация образования ухудшила качественный состав
студентов, привела в вузы тех, кто платит, но не хочет учиться. Наблюдается
разруха в сознании и у студентов, и у организаторов обучения.
В “Черной книге” Болонского процесса, созданной в 2005 г. на
основании материалов, предоставленных студентами из 31 страныучастницы процесса, сообщается о многочисленных недостатках
реформы. Отмечены неэффективность кредитной системы,
недееспособность системы “бакалаврат–магистратура”, недостижимость
мобильности, рост платы за обучение, существенное снижение качества
обучения. Не предполагается взаимное признание дипломов на всей
территории Болонского процесса. Согласно Лиссабонской конвенции,
дипломы, выданные одной из стран подписавших конвенцию, подлежат
обязательной оценке. Достижение же процесса в том, что обладатель
диплома может требовать бесплатной оценки своего образования, но не
может ее не пройти.
Таким образом, образовательная деятельность в соответствии с
требованиями Болонского процесса – это не только модули, кредиты,
рейтинги. Это, прежде всего, новая философия всей образовательной
деятельности, новые принципы организации учебного процесса, новый
тип отношений между преподавателем и студентом.
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ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ “КЛАСУ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ”
Корнілова В.О., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г.
Україна, Харків, Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна
Україна, Харків, Харківський національний
університет радіоелектроніки
Стратегія розвитку сучасного суспільства націлена на формування
“суспільства знань”. Сьогодення актуалізує зростання соціальної ролі
особистості, тому в основу її формування закладаються фундаментальні
знання і, перш за все, загальнолюдські цінності, а не вузька спеціалізація.
У студентські роки у молодої людини формуються та закріплюються
моральні підвалини особистості, збагачується її духовний світ. Взагалі
освіта – чинник формування особистості. В її зміст входять як позитивні
цінності, пов’язані з досягненнями в науці, техніці, технологіях, мистецтві,
так і негативні, пов’язані зі втратою моральних ідеалів і цінностей.
Гуманітарна освіта – фундамент духовної культури, взаємопов’язана з
формами суспільної свідомості. У цьому плані вона відіграє колосальну
роль у формуванні особистості студента, його світогляду та ціннісних
орієнтацій.
На жаль, у технічних університетах відбувається незрозуміло байдуже
ставлення до важливості гуманітарної підготовки майбутніх фахівців. У
стандартах МОН України недостатньо уваги приділяється викладанню
дисциплін гуманітарного циклу в технічних університетах (зменшення
кількості кредитів та аудиторного часу, віднесення циклу гуманітарної та
соціально-економічної підготовки до вибіркової частини змісту освіти).
Професорсько-викладацький склад кафедр соціально-гуманітарної
спрямованості в технічних університетах ставлять у положення
використовувати інформаційний підхід у викладанні предмету, а студенти
обмежуються у можливості отримувати вміння та навички аналізувати
процеси й події, дискутувати, робити висновки про діалектику життя,
актуальні проблеми історії країни, взаємодію політики, економіки, культури
тощо.
Усе більше занепокоєння викликає зниження інтересу студентів до
навчання, культури в цілому і, особливо, до культури поведінки. Зростають
споживчі настрої, орієнтовані, перш за все, на сферу розваг, помітно
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зменшується цінність орієнтації студентів від загальногуманістичних до
більш меркантильних, прагматичних. Такі настрої, безумовно, зумовлені
зрозумілими кризовими наслідками: у соціально-економічній сфері –
зростання безробіття, падіння життєвого рівня, соціальна незахищеність
молоді та неспроможність держави допомогти їй економічними методами;
у політичній сфері – зростання байдужості до політики країни, нігілізму
щодо проблем суспільства, відсутність настанов на політичну участь; у
духовній сфері – криза громадської свідомості та самосвідомості, “розруха
в душі”, зниження рівня прагнення та інтересу займатися
самовдосконаленням, розвитком свого інтелекту. Отже, молодь значно
раніше інших категорій населення опиняється за межею виробничого
духовного життя. Це занепокоєння в суспільстві повинно турбувати усіх
викладачів, які займаються вихованням молоді та спонукати студентів до
активної протидії проявам аморальності.
У сучасних умовах освіта стрімко розвивається, трансформується, але
більш успішно удосконалюються її формальні ознаки, ніж змістові.
Неповага до цілей освіти, її змістовності, відрив від духовних ідеалів може
лишити освіту її найважливішої функції – можливості впливати на
моральний розвиток особистості та суспільства. Освіта – це не просто
впровадження знань, а й формування людини як високоморальної
особистості.
Сучасне суспільство сьогодні, як ніколи, потребує моральності,
активної життєвої позиції своїх членів, а, відповідно, і пріоритетного
розвитку гуманітарної сфери, підсилення гуманізації освіти.
Виховання гармонійної особистості – це надто серйозна справа. Воно
не повинно залежати від того, які погляди й переконання сповідують люди,
що перебувають нині у владі. Не можна ігнорувати вічні ідеї та цінності.
Такою цінністю є принцип гуманізму, що означає людяність: любов до
людей, толерантність, повагу до особистості та її досягнень тощо.
Реалізація принципів гуманізму у формуванні гармонійної особистості
можлива за умови поєднання загальнолюдських цінностей зі своєрідністю
національної культури народу. Гуманізм включає патріотизм, любов до
своєї Батьківщини, виховання громадянської відповідальності, повагу до
звичаїв і законів своєї країни. Але гуманізм відкидає націоналізм як
ідеологію, що надає пріоритет окремим цінностям і протистоїть
загальнолюдським началам.
Освіта залежить від економіки, політики, культури – це є факт. Але
вона ж сприяє розвитку суспільства. Освіта має бути гуманістичною,
тобто особистісно зорієнтованою, базуватися на загальнолюдських
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цінностях, органічно поєднаних із цінностями національної культурноісторичної традиції. В її центрі повинна стояти людина, вихована в
демократичних традиціях і підготовлена до співробітництва з іншими
людьми і народами.
Гуманітарна освіта, якій, на жаль, приділяється не належна увага в
технічних університетах, спроможна, на нашу думку, виконувати не тільки
освітню, а й виховну місію. Саме такі дисципліни, як історія, філософія,
культурологія, соціологія, політологія, психологія, правознавство та ін.
мають єдину мету – формування внутрішньої культури студента, хоча кожна
з них вирішує своє конкретне завдання адекватно предмету, його
специфіки.
Відповідно, освітній і виховний процес в технічних університетах
повинен бути націлений не тільки на підготовку “класу інтелектуалів”,
для якого поняття “економічний успіх” більш актуальне, ніж поняття
“моральні цінності”, а й на виховання високоморальної особистості,
спроможної бачити світ, що змінюється, і знаходити в ньому своє місце,
не зраджуючи гуманним і моральним цінностям.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
МІЖПРЕДМЕТНОЇ КООРДИНАЦІЇ
Корнілова Т.І.
Україна, Харків, Харківський патентно-комп’ютерний коледж
Культурологічна функція освіти передбачає оновлення змісту на засадах
його гуманізації, гуманітаризації, цілеспрямованого використання надбань
національної та світової культур. Пріоритет у реформуванні освіти надається
зміні її змісту і стосується перебудови всіх навчальних програм відповідно
до провідної ідеї освіти, їхнього взаємозв’язку, інтеграції в єдину систему
сучасного знання. Освіта є одним з основних засобів формування
культури.
У сучасній геополітичній ситуації культура особистості має формуватися
не лише на основі національної культури й національних цінностей, а й з
урахуванням загальноцивілізаційної спадщини людства, плюралізму
віросповідань та систем ідей, а також прагнення до універсалізації
загальних правил та цінностей. Згідно зі “Стратегією інтеграції України до
Європейського Союзу” поряд з іншими напрямами європейської інтеграції
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культурно-освітній та науково-технічний посідають особливе місце,
зумовлене потенційною можливістю досягти вагомих успіхів в
інтеграційному процесі саме на цих напрямах. Вони охоплюють галузі
середньої та вищої освіти, науку, культуру, мистецтво, технічну й
технологічну сфери. Забезпечення привабливості європейської системи
освіти є одним з положень Болонської декларації. Країни-учасниці
Болонського процесу, до якого приєдналася й Україна, узгодили спільні
вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти й
домовилися про створення єдиного європейського освітнього та наукового
простору.
Культурологічний підхід забезпечує панорамний багатовимірний погляд
і полісистемне пояснення сутності культурних проблем, цінностей та
компонентів сучасної освіти. Підкреслюючи пріоритетність
культуроцентристської позиції, В. Біблер зазначає, що в сучасному світі
культура зміщується в епіцентр людського буття [1], у наукових розвідках
висловлюється припущення, що відповідь на питання “Що є освіта?” може
дати культурологія, досліджуючи цей феномен як специфічний вид
соціокультурного процесу. Культурологія характеризується як
фундаментальна соціальна наука, що виконує інтегративну функцію для
різних систем знань, є методологічною основою та системотвірним
чинником комплексу гуманітарних наук, досліджує загальні закономірності
культури як процесу творення загальнолюдських цінностей. Місце й роль
культурологічної складової в системі освіти підвищується міжпредметною
координацією на основі інтеграційних культурологічних модулів, а також
упровадженням спеціальних навчальних курсів. Визначаючи зміст
навчальних програм, необхідно враховувати профіль навчання. Предмети
соціально-гуманітарного циклу формують систему демократичних
пріоритетів і цінностей особистості. Передача знань та інформації, що сприяє
утвердженню гуманістичних, культурних цінностей, може здійснюватися
під час навчання негуманітарних предметів, які розкривають цілісність
світу й активізують розвиток критичного мислення та аналізу.
Упровадження змісту культурологічної освіти в різні предмети може
відбуватися, зокрема, шляхом розробки блоків-модулів для кожного
заняття, де можливе і планується впровадження культурологічного змісту.
Культурологічне виховання особистості не слід обмежувати тільки
навчальними курсами, спеціалізованими дисциплінами або сумою
окремих гуманітарних предметів і тем. Важлива роль надається організації
виховної роботи, що сприяє розвитку громадянських якостей та умінь.
Це є ще одним напрямом реалізації культурологічної освіти. Ядром
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культурологічних знань у системі освіти є культура міжлюдських
стосунків. Оволодіння культурними багатствами своєї нації відбувається
водночас із вихованням доброзичливого і зацікавленого ставлення до
культур інших народів, етнічних спільнот. Одним із важливих чинників
політичної та духовної консолідації українського полікультурного
суспільства, формування української політичної нації є відродження
української мови.
Список використаних джерел
1. Библер В.С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков / В.С.
Библер. – М., 1997. – 423 с. 2. Історія світової та української культури / В.
Греченко, І. Чорний та ін. – Київ : Літера, 2000. – 464 с.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ, ПРИЕХАВШИМ
ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(из опыта работы)
Королева Е.В., Ситковская М.И.
Украина, Харьков, Украинская государственная академия
железнодорожного транспорта
В настоящее время в Украинской государственной академии
железнодорожного транспорта обучается значительное число студентоввыходцев из стран ближнего зарубежья (Азербайджана, Туркменистана,
Таджикистана) в возрасте от 17 до 25 лет. Работа преподавателя-русиста
с данной категорией иностранных граждан имеет свои особенности:
1) все студенты пришли на первый курс, минуя этап довузовской
подготовки;
2) у некоторых учащихся существует значительный разрыв между
окончанием средней школы и поступлением в академию (служили в армии,
были задействованы в семейном бизнесе и т.п.);
3) у преподавателя нет возможности использовать в процессе обучения
язык-посредник;
4) изучение русского языка в рамках школьной программы
проводилось в разных странах в разном объеме;
5) у многих учащихся во время учебы в школе не было четкой цели и
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перспективы дальнейшего обучения и, как следствие, наблюдалась
крайне низкая заинтересованность в углубленном и систематическом
изучени и русского язы ка. Некоторые студенты с сожалени ем
констатируют, что не уделяли русскому языку должного внимания, т.к.
не предполагали, что будут продолжать свое обучение на территории
Украины.
Существуют также некоторые особенности в характере усвоенного
из школьной програ ммы матери ала . Если у выпускн иков
подготовительны х ф акультетов наряду с дост аточно п олн ым
представлением о предложно-падежной системе русского языка часто
недостаточно развит коммуникативный навык, то у представителей
ближнего зарубежья наблюдается несколько иная картина. Студенты могут
довольно свободно общаться в рамках некоторых ситуаций (дом, семья,
учеба), но речь их часто носит неосознанный, автоматический характер.
Они оперируют набором устойчивых словосочетаний и фразовых
блоков, которые отложились в их памяти из школьной программы или
из ситуаций общения. Однако незнание частей речи и их грамматических
категорий делает невозможным корректное оформление аналогичных
фраз с другим лексическим наполнением. Например, почти все студенты
могут ответить, где они родились (в АзербайджанЕ, в ТаджикистанЕ, в
ТуркменистанЕ), поскольку они неоднократно отвечали на этот вопрос
во время пересечения границы и на собеседовании при поступлении в
вуз. Но ответ на вопрос, где работают родители (на заводЕ, в фирмЕ, в
банкЕ), у многих из них вызывает затруднение в выборе окончания,
поскольку они не знакомы с грамматической категорией предложного
падежа и его формальными показателями.
В нашем вузе в таких группах обучение русскому языку начинается
с проверки уровня грамматической и коммуникативной подготовки
учащихся. На первом занятии им предлагается написать тест,
включающий объем материала, который студенты-иностранцы осваивают
во время обучения на подготовительном факультете. Далее, в ходе
собеседования первокурсникам нужно составить высказывание в рамках
одной из предложенных тем: семья, учеба, будущая специальность и
т.п. Результаты проверки показывают следующее:
- 20–25% студентов практически не владеют русским языком. Они
не знают русских букв и соответствующих им фонем, не умеют читать
и писать и не могут построить элементарную фразу на русском языке.
- Значительная часть учащихся (60–65%) умеет читать в среднем темпе
или по слогам, имеет некоторое представление о частях речи, построении
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предложения, согласовании субъекта и предиката, определения и
определяемого слова. Они понимают русскую речь в замедленном
звучании, но с трудом выражают свои мысли даже на бытовом уровне
и практически не умеют писать.
- Высокий уровень имеют студенты (в основном выпускники
столичных лицеев с углубленным изучением русского языка или
учащиеся, длительное время проживающие на русскоязычной
территории), которые свободно владеют русским языком и не
испытывают затруднений в бытовом и профессиональном общении.
Таким образом, преподаватель-русист на 1 курсе часто имеет группу,
состоящую из нескольких уровней и подуровней языковой подготовки,
что в значительной степени усложняет построение учебного процесса.
В такой ситуации в отношениях с сильными студентами ставка делается
на самостоятельные виды работы с рубежным контролем, а основное
внимание уделяется студентам со средними и слабыми знаниями. Иногда
в начале работы приходится делить аудиторное время, чтобы дать слабым
студентам базовые знания по русской фонетике и письму и “подтянуть”
их к стартовому уровню. Рамки тезисов не позволяют нам подробно
осветить все аспекты подготовки учащихся ближнего зарубежья.
Выделим основные направления:
а) обучение должно носить системный характер, чтобы разрозненные,
отрывочные сведения из школьного курса русского языка сложились
в ясную и четкую картину;
б) коммуникативная направленность процесса обучения выходит на
первый план, поскольку требует стимулирования языковой активности
студентов, побуждает их к активному использованию полученного
багажа знаний в бытовой, учебной и профессиональной деятельности;
в) небольшое (по сравнению с обучением на подготовительном
факультете) количество аудиторных часов требует активного внедрения
интенсивных методов работы. Это связано с тем, что за данный объем
времени студентам нужно не только усвоить программу довузовской
подготовки, но и получить знания в объеме программы 1 курса.
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВИНОСТРАНЦЕВ В СФЕРЕ КОММУНИКАТИВНОПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Корочкина Л.Н., Выговская В.А.
Украина, Киев, Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко
Решение проблемы обучения основным видам речевой деятельности
студентов-иностранцев предполагает, прежде всего, овладение умениями
в наиболее естественной форме речи – диалогической.
Процесс обучения диалогической речи оказывается наиболее
эффективным и продуктивным, если он опирается на принцип
межпредметной координации в преподавании языков и общенаучных
дисциплин с учетом методических и лингвистических основ обучения и
формирования коммуникативных компетенций в разных видах речевой
деятельности.
Рассмотрим наиболее общие подходы к организации диалогической
формы общения на материале научного стиля речи в сфере
профессионального общения и, в частности, в учебно-профессиональной
подсфере – естественные дисциплины.
Особое значении при обучении диалогу приобретает отбор и организация
учебного материала, определение “единицы” обучения диалогу [1; 2].
Конкретное содержание и целевую сторону акта общения при диалоге
обеспечивает речевая ситуация как основа организации учебного
материала. В условиях коммуникативно-профессионального общения
единицей обучения диалогу выступает учебная типовая речевая ситуация,
которая содержательно и структурно представлена в микротексте с
завершенными фонетическими, грамматическими и семантическими
свойствами.
Тема и учебная речевая ситуация связаны между собой как условия,
определяющие процесс диалогического общения: в условиях
диалогического общения раскрывается определенная микротема, а на
основе описания различных типов речевых ситуаций формируются
ассоциативный диалог и монологическое высказывание. Диалогическое
общение на начальном этапе обучения диалогу коммуникативнопрофессионального общения предполагает построение диалога такими
собственно-вопросительными речевыми действиями, которые раскрывают
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содержательные характеристики объекта изучения. Система речевых
действий должна быть построена так, чтобы можно было утверждать, что
речевая ситуация и тема связаны между собой как условия, определяющие
процесс диалогического общения. При этом диалоги такого типа включают
и элементы монолога.
Таким образом, типовой единицей обучения основным видам речевой
деятельности студентов в учебно-профессиональной сфере общения
должен стать типовой учебный микротекст с системой упражнений,
направленных на реальную когнитивно-коммуникативную коммуникацию.
Формой контроля уровня понимания текста являются типовые компоненты
научного знания, общие для дисциплин естественно-технического
профиля: научные факты, явления природы; формы движения материи,
научные понятия, законы, научные гипотезы и теории, методы
исследования. Содержание текстов раскрывает суть и этапы изучения
основных компонентов научного знания. На основе такого же подхода
необходимо производить отбор и систематизацию лексики и типовых
структур научного стиля речи, которые описывают основные структурные
компоненты научного знания.
Типовой текст – это обобщенная речевая схема, соответствующая
типовой ситуации. Отдельный, единичный текст содержит только часть
элементов типового текста. Полностью типовой текст реализуется в группе
аналогичных текстов, чтобы студенты могли овладеть структурой данной
группы текстов.
Содержательное усвоение текста, лексико-грамматический материал
вводятся на синтаксической основе через речевые образцы в виде диалога,
и основная часть упражнений выполняется на занятиях в виде обучающего
тематического диалога. В реальном процессе коммуникации существует
взаимосвязь между диалогическим общением и монологическим
высказыванием, поэтому рассмотренный нами подход к обучению диалогу
является основой для формирования тематических монологических
высказываний студентов в учебно-профессиональной сфере.
Список использованных источников
1. Леонтьев А.Н. Некоторые проблемы обучения русскому языку как
иностранному / А.Н. Леонтьев. – М., 1970. 2. Изаренков Д.И. Обучение
диалогической речи / Д.И. Изаренков. – М. : Рус. яз., 1981. – 135 с.
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ПРО ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ
ПІДРУЧНИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ
Костенко В.Г., Сологор І.М., Знаменська І.В.
Україна, Полтава, Вищий державний навчальний заклад України
“Українська медична стоматологічна академія”
Конкурентоспроможність вищого навчального закладу в наші дні
визначають не лише за рівнем викладання фундаментальних, профільних
дисциплін, але й за якістю викладання іноземних мов. Включення України
до європейського освітнього простору диктує нове соціальне замовлення
суспільства щодо якості володіння випускниками вищих навчальних
закладів іноземною мовою. Про значущість цього замовлення свідчить
той факт, що показник рівня володіння іноземною мовою включений у
кваліфікаційну характеристику випускника вищих навчальних закладів.
Ці новітні тенденції спонукають викладачів іноземних мов працювати над
пошуком та упровадженням нових ефективних навчальних методик,
комплексів, які б сприяли максимальному наближенню викладання
іноземних мов до реальних потреб життя. Актуальним залишається питання
створення нового покоління підручників з іноземної мови.
Теорія підручника з іноземної мови змінюється, динамічно
розвивається. Відповідно до сучасних педагогічних концепцій, підручник
з іноземної мови має являти собою основний комплекс матеріалів,
спрямованих на досягнення програмних освітніх цілей з навчальної
дисципліни, на успішне вирішення навчально-виховних завдань шляхом
активізації навчання засобами обраної методики викладання та інтерактивну
організацію навчального процесу, на формування предметної та
професійної компетентності, а також на професійне, культурне,
інтелектуальне та особистісне зростання студентів. Загалом, підручник
покликаний створити найсприятливіші умови для здобутків у навчанні.
З урахуванням оновлених цілей, методичних підходів та освітніх
технологій на кафедрі іноземних мов, латинської мови та медичної
термінології ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”
створений підручник з англійської мови “English for Medical Specialists”
(автори ? Знаменська І.В., Пісоцька О.О. Костенко В.Г.) для студентів
вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації.
У методиці викладання іноземних мов виділяють три основні типи
підручників: 1) лінгво-орієнтовані, 2) мовленнєві, 3) комунікативно188
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орієнтовані. Саме до останнього типу належить і згаданий вище підручник.
Його мета ? сформувати у студентів навички вільного професійноорієнтованого спілкування, необхідні для ведення бесід на професійну
тематику; сприяти розвитку навичок самостійної роботи та подальшому
вдосконаленню комунікативної компетенції. Досягнення зазначеної мети
можливе через виконання низки завдань, передбачених підручником, а
саме шляхом активізації навичок читання, розуміння та перекладу медичних
текстів різних стилів та жанрів, навичок аналізу та обговорення
прочитаного, реферування, анотування текстів за фахом.
Підручник складається з двох частин – для студентів першого та
другого року навчання. Кожну частину доповнює граматичний довідник
та словник. Перша частина містить 2 розділи, що включають 33 уроки,
друга частина – 3 розділи та 30 уроків (з 34 по 64). Урок є основною
структурною одиницею підручника й характеризується послідовністю
викладу, логічною завершеністю, наявністю дидактично та методично
доцільного апарату орієнтування. Матеріал уроку охоплює різні аспекти
вивчення мови – фонетичний, морфологічний, граматичний та лексичний
і передбачає формування та розвиток умінь монологічного та діалогічного
мовлення.
В основу відбору комунікативного компонента рецензованого
підручника покладено ідею текстуалізації, відповідно до якої текст
розглядається як зразок комунікативної ситуації; засіб ілюстрації мовного
та мовленнєвого матеріалу, необхідного для здійснення спілкування в
межах визначених тем і ситуацій та його функціонування в мовленні;
джерело соціокультурної інформації. Усі тексти, включені до підручника,
є дидактично доцільними, відповідають критеріям комунікативної цінності,
професійної спрямованості, автентичності. Здебільшого це матеріали
наукового, науково-популярного, професійно-ділового стилів,
представлені найпоширенішими в медичному фаховому обігу жанрами
статті з довідника, інструкції до вживання лікарських препаратів, історії
хвороби, наукової журнальної статті. У кінці кожного розділу представлені
тексти для самостійного опрацювання (перекладу, анотування,
реферування), підібрані відповідно до навчальної програми з англійської
мови за професійним спрямуванням.
Розроблена авторами система вправ до кожного уроку має оптимальну
організацію (дотекстові, післятекстові вправи), враховує рівень володіння
студентів мовою (завдання відтворювального, частково-пошукового чи
евристичного типу), містить опори, необхідні для їх виконання. Система
різноаспектних дотекстових та післятекстових вправ (усних і письмових)
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побудована за принципом комунікативних ситуацій, інформаційних, ігрових,
загальних чи комплексних завдань, спрямованих на розуміння змісту
тексту, вивчення термінології, розвиток умінь перекладу, спілкування й
засвоєння мовного матеріалу. Комплекс різноманітних вправ забезпечить
індивідуально-особистісний підхід до студентів, які мають різнохарактерні
труднощі у вивченні іноземної мови.
Запропонований підручник пройшов апробацію у викладанні
англійської мови студентам УМСА, які демонструють підвищення
зацікавленості та кращі результати в її вивченні.

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАННІ
ПОЛЬСЬКОЇ ГРАМАТИКИ У ВНЗ
Костіков М.П.
Україна, Київ, Національний університет харчових технологій
Сучасне реформування системи вищої освіти характеризується
підвищенням ролі самостійної роботи студентів [4: 4–6]. Часу для практики
в межах аудиторних годин стає менше, тоді як для самостійної роботи
звичайні друковані підручники недостатньо ефективні. Нинішній рівень
інформатизації суспільства дозволяє застосовувати комп’ютер як
допоміжний засіб у навчанні.
Впровадженню інформаційних технологій (ІТ) в освіті в Україні
присвячено чимало наукових праць. Зокрема питання застосування ІТ у
навчанні іноземних мов (ІМ) досліджували П. Асоянц, Т. Коваль, Л.
Морська, П. Сердюков, Г. Чекаль та інші.
Проте більшість написаних праць присвячено розгляду загальних
аспектів впровадження ІТ у навчанні ІМ. Якщо ж і робиться акцент на
особливостях певної мови, це найчастіше англійська чи інші мови, що
традиційно викладаються в більшості українських закладів освіти як
іноземні. У той же час навчання польської мови в Україні має свою
специфіку з огляду як на особливості самої мови, так і на її спорідненість
з українською.
Нині на ринку та в інтернеті представлено широкий спектр електронних
засобів навчання (ЕЗН) ІМ. Проте вони не є досконалими й не розв’язують
усіх проблем, що виникають у процесі навчання.
По-перше, достатній вибір навчальних матеріалів доступний лише для
найпоширеніших мов міжнародного спілкування. На жаль, коли доходить
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до менш популярних мов, зокрема слов’янських, кількість доступних
джерел значно менша. Тим часом польська є досить поширеною в Україні
та вивчається як іноземна в ряді шкіл та університетів.
По-друге, більшість засобів зосереджуються на вивченні лексики, і
відчувається брак програм для граматики. Часом системи навчання не
просто роблять акцент на лексиці, а взагалі лише нею й обмежуються. Та
лише знання слів для висловлення думки недостатньо, оскільки будь-яке
висловлювання – це впорядкована структура, і його значення не зводиться
виключно до семантики слів, що до нього входять [1: 78]. Важливу роль
в опануванні ІМ відіграє вивчення граматики. Морфологічні форми слів
передають таку інформацію, як особа, рід, число, час, відношення між
суб’єктом та об’єктом дії тощо. Знання лиш окремих засвоєних слів самих
по собі, без розуміння механізмів словотвору та словозміни,
взаємозв’язків між ними в реченнях не дає змоги ані вільно
висловлюватись, ані сприймати текст чи усне мовлення і призводить до
серйозних труднощів [3: 59]. У лексиці ж наявність синонімів полегшує
висловлення думок, а пасивний словниковий запас – сприйняття ІМ.
Кращому розумінню також сприяє велика кількість інтернаціоналізмів у
сучасному лексичному складі мов, особливо в науково-технічних текстах.
Польська мова високофлективна, а тому необхідність ґрунтовного
вивчення студентами її граматики набуває особливої ваги. Крім того,
польська та українська споріднені, через що між ними є велика кількість
лексичних відповідностей. Як стверджує К.Тищенко, українська та польська
за словниковим складом мають 70% спільної (морфемно тотожної та
морфемно подібної) і лише 30% відмінної лексики [5: 266–267].
Чим вищий рівень формалізації галузі знань, тим ефективніше
застосування в ній комп’ютерних засобів. Тоді як процедура
морфологічного аналізу слів уже практично вирішена, автоматичний
семантичний аналіз та розпізнавання усного мовлення за допомогою
комп’ютера викликають значні труднощі [2: 84, 125, 142]. Граматика –
найбільш чітка та впорядкована сфера в системі мови. Отже, вона не
лише важлива у навчанні, а й добре піддається до комп’ютерної обробки
завдяки легкості її формалізації.
Визначимо, яку роль повинен мати комп’ютер у навчанні польської
граматики у ВНЗ. Не слід ставити завдання створити систему, яка би
повністю заміняла викладача. Нагальним питанням є розроблення такого
ЕЗН ІМ, який би був допоміжним засобом у навчальному процесі ВНЗ.
Серед шляхів впровадження ІТ можна виділити розробку й
використання безпосередньо систем навчання й застосування допоміжних
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засобів, таких як словники, орфографічні та граматичні коректори,
конкордансери. У розробці систем навчання вибір технологій залежить
від цілей та сфери застосування конкретного курсу. Що стосується
допоміжних засобів, окремо слід сказати про словники та їхню роль у
навчанні граматики. Електронний словник може містити не лише самі
слова, а й таблиці з усіма формами словозміни. У 2007 році у Варшаві
було видано електронний граматичний словник польської мови SGJP. На
думку його авторів, він може бути корисним для навчання польської як
іноземної [6: 5]. У планах подальшого розвитку продукту – можливість
вибору слів за типом словозміни та іншими деталізованими запитами
користувача [6: 24]. На жаль, цього словника немає у продажу на території
України. Доступним за межами Польщі аналогом SGJP є відкритий проект
Wiktionary, однак для його використання необхідне постійне підключення
до інтернету.
Використовуючи потенціал сучасних ІТ для навчання граматики,
можливо досягти значних успіхів у викладанні польської мови як через
створення й використання систем навчання, так і через застосування
допоміжних засобів.
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ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ В НАВЧАННІ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
Костікова І.І., Приходько В.С., Яковенко Н.В.
Україна, Харків, Харківський національний
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
У процесі особистісно-орієнтованого навчання студентів-іноземців
головна роль належить комунікативному методу, який припускає включення
мовленнєвих явищ, що вивчаються, у різноманітні форми висловлювання
в ситуаціях навчальної і позанавчальної комунікації. Оскільки комунікативна
орієнтація процесу навчання тісно пов’язана з розвитком пізнавальних
здібностей студентів, з активізацією їхнього мислення в мовленнєвій
діяльності, всі методи і прийоми навчання, у тому числі і практичні,
спрямовано на стимулювання розумової і творчої діяльності, що передбачає
використання системи комунікативно-пізнавальних завдань. Так, наприклад,
комунікативний метод може реалізовуватися через використання
пізнавально-навчальних рольових ігор.
Характерною особливістю використання ігрових методів, сюжетнорольових та ділових ігор є імпровізаційне розігрування учасниками
процесу заданої умовно-реальної ситуації, під час якої студенти-іноземці
виконують ролі різних персонажів. Предметом подальшого обговорення
виступають не ситуації самі по собі, а ігрова мовленнєва взаємодія
учасників: їхні моделі спілкування, мовленнєві засоби вирішення
проблемних ситуацій і конфліктів, позиції, соціальні та міжособистісні
ролі тощо.
Використання ігрових методів у процесі навчання студентів-іноземців
надзвичайно продуктивне. У штучно створених умовах студент програє
різні життєві ситуації, що є необхідним моментом для його мовленнєвого,
соціокультурного, культурологічного розвитку, зміни соціальних позицій,
ролей, для формування професійних інтересів, потреб, навичок і, в
кінцевому результаті, для формування особистості [2: 74].
Рольова гра розглядається як ситуативно-варіативне завдання, де
створюється можливість для багаторазового повторення мовленнєвого
зразка в умовах, максимально наближених до реального спілкування із
властивими йому ознаками – емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю.
Рольові ігри мають властивість зацікавлювати студентів, позитивно впливати
на їхні емоції.
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Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань: підвищенню
навчальної мотивації студентів; створенню психологічної готовності до
мовного спілкування; забезпеченню природної необхідності
багаторазового повторення ними мовленнєвого матеріалу тощо.
Гра – це лише оболонка, формою, змістом і призначенням якої повинне
бути навчання, тобто оволодіння видами мовленнєвої діяльності як
засобами спілкування. Гра як провідна діяльність визначає найважливіші
перебудови й формування нових якостей особистості, саме у грі
засвоюються суспільні функції, норми поведінки, гра вчить, змінює,
виховує, сприяє розвитку особистості. Вибір потрібної гри – одне з
головних завдань викладача при роботі із студентами-іноземцями. Цей
вибір повинен проводитися з урахуванням цілеспрямованості гри,
можливості поступового її ускладнення й лексичного наповнення.
Можна виділити цілі використання рольових ігор на заняттях:
1) формування певних мовленнєвих навичок і умінь; 2) навчання вміння
спілкуватися; 3) розвиток необхідних здібностей і психологічних функцій;
4) розвиток процесів пізнання й запам’ятання тощо.
Дидактичний сенс ігрових методів полягає в можливості
багатократного використання мовних одиниць у процесі суперництва
учасників у досягненні різних проблемних ігрових цілей. Їхня
комунікативна спрямованість забезпечується орієнтацією студентів на
вирішення екстралінгвістичних завдань. Наприклад, гра “Чия записка?”
формує не тільки комунікативні здібності (навички вживання конструкцій
для визначення часу та ін.), а й логічне мислення, інтуїцію. Наприклад,
студенти-іноземці повинні написати записку, в якій вони призначають
побачення так, щоб цього ніхто не бачив: “Я чекатиму тебе в суботу
о 5 годині вечора біля кінотеатру ТРЦ Дафі”. Усі записки збираються,
потім знову видаються студентам. Тепер вони повинні з’ясувати, чия у
них записка за допомогою різноманітних запитань. Переможе той студент,
хто перший знайде автора записки.
Крім ігор-змагань у навчанні студентів-іноземців можна
використовувати рольові ігри з метою розвитку комунікативних умінь у
ситуаціях умовного (модельованого) спілкування. Гра “Прийом на роботу”
припускає, що студент, який виконує роль менеджера з кадрів, по черзі
розмовляє з кожним “претендентом” на вакантну посаду. Для цього кожен
студент групи повинен заздалегідь скласти анкету, у якій він зазначає
своє ім’я, дату народження, місце народження, термін і місце навчання й
(або) роботи. За правильно оформлене резюме й зайнятий рейтинг при
умовній співбесіді учасник отримує картку. Студент, який отримав
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найбільшу кількість карток, “приймається” на роботу [1: 97–98].
Таким чином, використання рольових ігор у процесі навчання студентівіноземців сприяє перенесенню раніше отриманих знань і засвоєних
сформованих лексико-граматичних умінь і навичок в мовленнєві ситуації
реального спілкування.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ У ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Кравцова Н.І.
Україна, Кривий Ріг, Криворізький технічний університет
Інтерес до проблем міжкультурної комунікації та міжкультурного
навчання визначає методичний підхід до викладання іноземних мов, у
тому числі й української мови як іноземної, за останні 15 років. Нові
історичні умови вимагають від викладачів, особливо в умовах технічного
університету, переглянути вимоги до формування компетенції іноземного
студента – майбутнього фахівця, який повинен уміти спілкуватися з
представниками іншої культури. Звичайно, ефективне спілкування між
представниками різних культур можливе тільки з урахуванням
соціокультурного чинника, соціокультурних структур, які є основою
мовних структур.
У цьому зв’язку актуальним є питання про вибір текстів для навчання,
адже саме текст є основною одиницею навчання. Тексти повинні містити
країнознавчу, історичну і культурознавчу інформацію, вони мають
зацікавити читача, спонукати його до критичного осмислення та порівняння
отриманої інформації, до формування власної думки про феномени іншої
культури та усвідомлення місця своєї культури серед культур світу. Тексти,
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які можуть використовуватися на заняттях української мови як іноземної,
повинні тією чи іншою мірою відбивати культурну специфіку України і
такі структурні компоненти культури, як національний характер,
особливості мислення та поведінки українців, всі ціннісні орієнтації тощо.
Наприклад, джерелами інформації про український національний характер
можуть бути такі тексти, як народні жарти, які готують студентів до
знайомства з іншою культурою. Важливим джерелом інформації про наш
народ та його культуру є художня література, тому необхідно
використовувати літературні тексти, а також твори національного
фольклору, що відображують дух і душу українців.
Робота над різними типами текстів дає можливість тренувати сприйняття
іншої культури та виховувати толерантне ставлення до її представників.
Ю.М. Лотман писав: “З одного й того ж тексту можна добувати риси
побутової реальності та ідеальні уявлення людей епохи” [1: 51].
Взаємовідносини між читачем і текстом – це складний процес взаємної
активності, коли між читачем і текстом складаються одночасно два типи
ситуацій: розуміння і нерозуміння. Розуміння тексту здійснюється за
рахунок схожих кодових систем автора і читача, у конкретному випадку
через мову та культурну традицію, яка в широкому смислі слова становить
певну універсалію, з допомогою якої можна будь-який текст людської
культури перекласти мовою іншої культури, тобто зрозуміти його. Однак,
і нерозуміння тексту може стати умовою, корисною для комунікації,
особливо під час формування міжкультурної компетенції. Якщо текст
викликає у читача запитання, спонукає до пошуку інформації, містить
щось недомовлене та натяки, цікавішим є процес його розуміння та
переосмислення.
Глобальні процеси міжнародного спілкування вимагають певних умінь
у процесі формування міжкультурної компетенції. По-перше, знайомство
з Україною, мова якої вивчається. По-друге, опанування української мови,
що дозволяє спілкуватися з представниками нашої країни. Також це
підготовка до сприйняття культурної специфіки України, звичайно,
насамперед через вивчення мови. Це здатність подолати стереотипи,
готовність до зміни світогляду, прагнення до переходу в інше культурне
середовище, здатність адаптуватися до нового стилю життя і незвичайних
обставин. Це вміння керувати власним психологічним станом та станом
невизначеності того, що відбувається. Це також виховання відвертості,
толерантності, подолання етноцентризму, негативних стереотипів та
забобонів, у тому числі через різні тексти, які використовуються в процесі
навчання, а також формування впевненості в собі, особливо в умовах
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діалогу культур, творчого підходу до розв’язання проблем, соціалізації в
новій країні, уміння формувати свій позитивний імідж. До практики
навчання, особливо під час міжкультурного навчання, необхідно додавати
такі гуманітарні форми, як екскурсії, зустрічі з представниками України,
прес-конференції, фільми та ін. Хоча це вимагає значних витрат часу, але
сприяє розвиткові міжкультурної компетенції майбутніх спеціалістів, які
здатні контактувати з представниками нашої культури.
Список використаних джерел
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ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ –
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Креч Т.В.
Украина, г. Харьков, Харьковский государственный технический
университет строительства и архитектуры
В предполагаемом сообщении делается попытка найти ответ на вопрос,
который волнует многих практиков, работающих в иноязычной
аудитории. Вопрос этот, на первый взгляд, простой, на самом деле
затрагивает глубинные лингвометодические пласты. Суть его заключается
в том, чтобы определить для себя, какой путь избрать: сугубо
прагматический, скажем, ограничиться однословным глагольным
коррелятом вместо устой чивых сочет ан ий, идиом и других
выразительных средств языка, что вполне обеспечивает потребности
коммуникации в сфере профессионального бытового общения, или
сосредоточить свое внимание на семантизации выразительных средств
языка, отражающих культурно-исторические, эстетические ценности
страны изучаемого языка. Учитывая, что языковая компетенция
иностранных студентов ухудшается с каждым годом, соблазн пойти по
пути ми нимиза ци и языковых средств, обеспечива ющих
коммуникативные потребности в ограниченных сферах общения, очень
велик.
Что представляет собой “вторичная языковая личность”, возможно ли
и нужно ли ее формирование, если нужно, то в какой мере – вот вопросы,
на которые мы попытаемся найти ответы.
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Термин “вторичная языковая личность” распространен и широко
употребляется в каждой второй работе по этнокультурологии, но точного
определения нет. Л.Н. Синельникова вообще отрицает наличие таковой в
природе.
Сразу оговорюсь, что в понятие вторичной языковой личности я
вкладываю сугубо прагматическое значение, которое помогает распознать
в языковой компетенции иностранного студента “свое и чужое”, первичное
и вторичное.
Стоит ли расширять рамки уже сформированной картины мира и не
тешим ли мы себя иллюзией, что мы это делаем?
Я убеждена в том, что расширение языковой компетенции иностранных
студентов, формирование вторичной языковой личности – задача, хоть и
трудная, но насущная и необходимая. Дело в том, что изучающие
иностранный язык вынуждены постоянно находиться в двух различных
социокультурных общностях. Усвоение языка – это не только овладение
средствами межкультурной коммуникации, но это прежде всего овладение
средствами социальной коммуникации через усвоение инокультурной
картины мира, в том числе и иноязычной картины мира.
Формирование в сознании иностранных учащихся объективного
представления о выраженном в изучаемом языке образе мира является
одной из основных целей лингвокультурологии, которая либо изучает
совокупность культурных ценностей (Н.Д. Арутюнова, Ю.Е. Прохоров),
либо исследует живые коммуникативные процессы (В.Н. Телия, Ю.М.
Лотман), либо дает системное описание “языковой картины мира” и
обеспечивает выполнение образовательных, воспитательных и
интеллектуальных задач обучения (В.В. Воробьев, В.А. Маслова).
Второй вопрос, на который следует дать ответ, заключается в том, чтобы
определить соотношение национального и интернационального в образном
строе любых сопоставляемых языков, определить общечеловеческие и
сугубо национальные ценности, что в эпоху тотальной глобализации
приобретает особую остроту.
В качестве примера были исследованы некоторые различия в
ментальности русского и китайского народов, при этом основное
внимание было уделено семантизации паремий как самого многослойного
и образного пласта культуры. Исследованный нами материал позволяет
сделать однозначный вывод о том, что именно диалог культур на занятиях
по русскому языку, знакомство с культурой страны изучаемого языка
позволяет быстрее и точнее формировать необходимый уровень
коммуникативной компетенции, которая является частью
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лингвокультурологической компетенции. Формирование вторичной
языковой личности в параметрах языка и культуры – это современная
лингвометодическая интерпретация взаимодействия языка и культуры,
отражающая новую систему ценностей и позволяющая по-новому
моделировать процесс обучения русскому языку иностранных студентов
с позиции лингвокультурологии как парадигмы научного знания.

INTERCULTURAL VARIATIONS
OF ACADEMIC DISCOURSE
Krychkivska O.V.
Ukraine, Ternopil, Ternopil National Pedagogical University
English has undoubtedly become one of the most important languages of
international academic communication in the world. Facing this, many future
specialists must take up the challenge of developing a high level of academic
English language skills. Recent research has demonstrated that there exist
certain differences in the organization and the ways of argumentation in
academic communication between representatives of different languages and
cultures.
In the process of academic communication, representatives of different
cultures may have difficulties in understanding what interlocutor says, because
the meaning of the message depends on the shared concepts, knowledge,
and ways of interaction. What speakers say or hear is often embedded in
assumptions or ideologies that the community possesses. A by-product of
such sharing within similar communities is that speakers may consciously or
unconsciously convey the information less explicitly. The representatives of
different cultures bring their own sets of assumptions and expectations (or
culturally influenced schematas), which may differ from those of their
interlocutors. In this situation, training, that activates the “appropriate”
background knowledge and expectations, needed for the students, becomes
important.
As we can see the process of academic collaboration in a different academic
culture is a complicated process. Familiar things, that used to be well-known
in native culture, turn to become obstacles abroad (different values, norms,
behavioral patterns, communication styles, etc). In this case academic
communication is very similar to the process of intercultural communication,
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which is defined as the flow of verbal and non-verbal communication of
people (groups of people), belonging to different national cultural groups,
usually, using various ethnic languages, having different communicative
competence, which might become a reason of some communicative failures
or culture shock in the process of communication. The participants of
intercultural communication in the cases of direct contacts use a language
code and the strategies of communication, different from those, that they
used during the process of communication within their native culture. [1:
82]. The term “academic” refers to some educational context (school,
institute, university, etc.) [2: 21]. Discourse is a complicated communicative
phenomenon, which includes some extralinguistic factors (background
knowledge and the purpose of the message), necessary to understand the
text [2: 234].
Academic discourse has been the subject of discussion in the framework
of the discourse typologies of Russian, Ukrainian and foreign scientists
(А.D.Belova, О.M.Ilchenko, D.Tannen, R.Piazza, А.Cros, P.Thompson,
J.Bamford and others). Intercultural communicative discourse (term used by
Prof. Dr. Angelika Redder (Hamburg University) is a comparatively new
phenomenon in modern communicative science and requires further
investigation. We suggest to give a working definition of intercultural academic
discourse as a complex phenomenon, an intercultural type of communicative
interaction, where a process of communication takes place within a higher
educational institution among the participants (teachers and students), with
belonging to different cultural backgrounds, possessing certain professional
and social roles (lecturer, visiting professors, exchange students), with the
purpose of conveying the information and obtaining knowledge.
In conclusion, we hope that further research will help to implement the
scientific findings into practical pedagogical concepts and make the way of
adaptation in the academic communicative environment easier for the future
generation of specialists.
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ДИАЛОГ УКРАИНСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУР
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Т.Г. ШЕВЧЕНКО
(проектное обучение)
Кудинова Е.В.
Россия, Москва, Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина
Взаимовлияние русской и украинской культур, в основе которого лежат
как исторические причины, так и территориальная, культурная и
конфессиональная близость двух стран, является объектом многих
исследований.
Русско-украинский диалог также вписывается в контекст
межславянского диалога, реализуя тем самым идею славянской
взаимности, развитие которой сегодня приобретает особую актуальность.
Изучение взаимосвязей славянских народов сегодня преследует также
дидактические цели (уместно назвать труды Н.А. Бондаренко, автора
методических разработок модели воспитания посредством включения в
курс обучения школьников идеи славянской взаимности, Г.П. Мельникова
и др.) [1; 3].
В русской системе школьного образования не предусмотрено
знакомство с литературой славян (в частности, украинской литературой).
В реальности вовлечение школьников в межкультурный диалог может
быть осуществлено при помощи форм работы, избранных преподавателемпредметником. Одной из таких форм работы является проектная работа.
Работа над проектами – это модная педагогическая технология,
особенность которой в ориентации не на интеграцию фактических знаний,
а на их применение и приобретение новых, в том числе и путем
самообразования [4]. Проектное обучение близко к вузовской форме
работы, поскольку предполагает самостоятельное исследование проблемы
учащимися и наукообразную презентацию его результатов.
Приобщение школьников к вузовским формам работы осуществляется
в Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина (г. Москва) в рамках проекта “Школьная
Академия”. Студенты и аспиранты Института практикуют научное
руководство над учащимися подшефных школ, помогая им в создании
собственных проектов. В рамках “Школьной академии” нами был
предложен спецкурс “Взаимосвязи славянских культур (на примере
украинской и русской литературы)”. Результатом посещения учащимися
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данного спецкурса стало создание проектной работы, посвященной
сопоставительному анализу творчества Т.Г. Шевченко и произведений
русской литературы.
В данном сообщении предлагается подход, который может быть
реализован при работе с учащимися для создания самостоятельного
проекта, ориентированного на русско-украинский диалог (на примере
жизни и творчества украинского поэта).
Инструментарием для создания самостоятельной проектной работы
школьника является набор культурно значимых текстов (фрагменты
произведений исследуемого автора, литературоведческие материалы,
высказывания современников). Украинские тексты приводятся с
подстрочным переводом на русский язык, некоторые – в художественно
переводе (например, перевод Б.Л. Пастернака поэмы Т.Г. Шевченко
“Мария”, перевод А.П. Тимофеевского стихотворения “Заповіт”, “Реве
та стогне Дніпр широкий” в переводе М. Исаковского и др.).
В статье в тезисном виде предлагается инструментарий к трем
смысловым блокам, посвященным изучению персоналии и творчества
Т.Г. Шевченко в диалоге с русской культурой.
1 блок: “Русские и украинские страницы биографии поэта”.
2 блок: “Влияние русской литературы на мотивы и образы в
творчестве Т.Г. Шевченко”. Подбор материала для этого блока
осуществлялся таким образом, чтобы показать творчество украинского
поэта в русском литературном процессе. Произведения даются в
соответствии со следующим планом: 1. Текст произведения с подстрочным
или художественным переводом на русский язык. 2. Информация
литературоведческого характера в сопоставлении с произведением русской
литературы. 3. Культурно-страноведческий комментарий.
3 блок: “Шевченко-художник в русском культурном
пространстве”
Материал представлен в форме презентации, где предлагается сравнить
живописные работы К.П. Брюллова и работы кисти Т.Г. Шевченко.
Теоретический материал представляет собой три информационных
фрагмента: 1. Обучение в Петербургской академии художеств. 2. Серия
офортов “Живописная Украина” (подробное знакомство с офортом “Дары
в Чигирине” (1649); 3. Т.Г. Шевченко как представитель художественной
школы К.П. Брюллова (черты, сближающие живопись Т.Г. Шевченко с
русским академизмом, самобытные черты авторского стиля).
Если говорить о метафоре, которой можно охарактеризовать
взаимодействие двух культур, наиболее емкой представляется “мост”.
202

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Мост, по которому одна культура беспрепятственно проникает в другую,
вступая в равноправный диалог, обогащающий обе стороны. Хочется
надеяться, что русско-украинский мост всегда будет открыт.
Список использованных источников
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МОРСКОМ ИНСТИТУТЕ
К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ В СМЕШАННЫХ ЭКИПАЖАХ
Кудрявцева В.Ф.
Украина, Херсон, Херсонский государственный
морской институт
Система образования должна обеспечивать студентов умениями и
знаниями, которые отвечают сегодняшним экономическим потребностям,
а также содействовать быстрой и успешной адаптации выпускников к
условиям рынка. Безусловно, приоритетной в отношениях на рынке труда
является позиция работодателей, но они почти не принимают мер для
предоставления возможности прохождения студентами высших учебных
заведений производственной практики и не заботятся о сотрудничестве с
учебными заведениями [1: 1].
В отличие от вышеописанной ситуации сотрудничество Херсонского
государственного морского института и крюинговой компании Марлоу
Навигейшн способствует регулярному совершенствованию системы
профессиональной подготовки курсантов с учетом мнения работодателя,
в частности в изучении будущими моряками английского языка. По
инициативе компании в институте принято решение о внедрении в процесс
обучения курсантов английскому языку коммуникативного подхода,
который наилучшим образом подходит для конечной цели обучения.
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С целью адаптации содержания и методики обучения к потребностям
морской индустрии в институте осуществляются значительные изменения
в организации обучения английскому языку.
Особенность коммуникативного подхода состоит в сходстве процесса
обучения с реальным процессом общения. Чтобы уметь разрабатывать
учебные задания, которые отвечали бы потребностям курсантов и
специфике коммуникативного подхода, преподавателям необходимо
осознавать методику его применения для развития у студентов умений,
необходимых для работы в море [2: 7]: правильное произношение и
использование стандартных фраз морского общения, детальное понимание
услышанного, повседневное и профессиональное общение на судне.
Поэтому первым шагом проекта становится проведение серии мастерклассов и семинаров-практикумов по отдельным аспектам
коммуникативного подхода, и особенно тем, которые значительно
отличаются от традиционной методики – структура занятия, трехэтапное
развитие умений, роль студентов и преподавателя, виды заданий.
Одновременно с обучением преподавателей считаем, что необходимо
работать над созданием модернизированной рабочей программы по
английскому языку. В нашем случае разработку целесообразно
осуществлять на основе Модельного курса Международной морской
организации, отличительной чертой которого является ориентация на
последовательное развитие коммуникативных умений студентов вместо
традиционного изучения тем.
Авторские рабочие программы влекут за собой разработку нового
поколения учебников для студентов морских специальностей. Кроме
коммуникативной направленности, для этих учебников характерно
обновление и расширение содержания за счет включения сюжетных
рассказов на морскую тематику, ситуационных упражнений, прикладное
изучение кодов и конвенций. Детальное изучение SMCP (стандартных фраз
морского общения) сопровождается прослушиванием этих фраз с дисков,
переданных базовой крюинговой компанией, на которых фразы записаны
несколькими вариантами произношения, в связи с тем, что на судах моряки
работают преимущественно в смешанных экипажах. Кроме того, схемы и
чертежи судов, двигателей и их характеристики используются из
современных пособий, переданных институту компанией.
Главные оценщики умения студентов общаться на английском языке –
представители крюинговой компании, ежегодные собеседования с
которыми определяют участие ста курсантов в кадетской программе
Марлоу Навигейшн. Подготовка к этому этапу профессиональной карьеры
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состоит, в первую очередь, из развития свободной речевой коммуникации
курсантов. Дискуссии на свободную тему, ведение занятий на английском
языке, общение на английском языке между преподавателями и
курсантами, по крайней мере, в пределах учебного заведения – ценные
элементы коммуникативного обучения, поскольку общение становится
жизненно важным.
Мониторинг соответствия уровня владения курсантами английским
языком потребностям морской индустрии, постоянно осуществляемый
компанией, является стимулом для адаптации цели, содержания и методики
обучения английскому языку в морском институте.
Список использованных источников
1.Українські вузи готують неконкурентоспроможних випускників
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.debaty.org/ua/topics/
edu_ukr.html 2. Maritime English. Model Course 3.17 // London: IMO Publication,
2000. – P. 138.

ЗАПОБІГАННЯ МІЖМОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ДРУГОЮ
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НА ФАКУЛЬТЕТАХ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
Кузнецова Л. Г.
Україна, Черкаси, Черкаський національний
університет імені Б. Хмельницького
У період європейської інтеграції України потреба у фахівцях, які б
володіли двома іноземними мовами, принаймні на рівні професійного
спілкування, зростає. Тому тенденція оволодіння другою іноземною
мовою з опорою на першу має всі підстави поширюватися та розвиватися.
У нашому університеті спочатку на деяких факультетах природничоматематичного напряму, а пізніше й на економічному факультеті,
запроваджено вивчення англійської мови як найбільш уживаної в
професійно орієнтованому іншомовному середовищі. Якщо для студентів,
які вивчали англійську як основну іноземну мову, це означає розвиток та
вдосконалення сформованих у школі іншомовних навичок й умінь, то
перед деякими студентами постає необхідність оволодіння англійською як
другою іноземною мовою.
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У зв’язку з цим, викладачі намагаються озброїти студентів деякими
методичними прийомами, які б допомогли їм запобігти так званої
інтерференції першої іноземної мови (німецької, французької, іспанської),
яку вони вивчали в школі, в оволодінні англійською як другою іноземною.
Приділяється певна увага визначенню схожих явищ у лексикограматичному складі порівнюваних мов з метою перенесення деяких
сформованих раніше навичок у нові умови навчання, або навпаки,
зосереджуємося на особливостях кожної з мов.
Дослідження (Лапідус Б.А. та ін.) показують, що під час вивчення
другої іноземної мови здійснюється перенесення мовленнєвих умінь та
навичок уже не з рідної мови, а переважно з першої іноземної, тобто з
тієї, що вивчалась у школі. Це добре розуміють на факультеті романогерманської філології, де приділяється значна увага білінгвальному
розвитку студентів у процесі оволодіння англійською мовою як
сп еціальності з опорою н а н імецьку чи іншу іноземн у мову,
застосовуючи інтенсивні методи навчання та диференційований підхід
до студентів з різним рівнем довузівської підготовки [1].
Звісно, не маючи можливостей спеціального факультету, на немовних
факультетах ми намагаємось зробити особливий акцент спочатку на тих
фонетичних та лексико-граматичних явищах, які є характерними тільки
для англійської мови: деякі специфічні звуки, залежність вимови
голосних від наголосу та типу складу, постійний порядок слів у
стверджувальних, заперечних та питальних реченнях тощо. Не оминаємо
увагою деякі граматичні явища, характерні тільки для іноземної мови,
що вивчалася першою: відокремлений префікс та прямий порядок слів
у німецькій мові, бо за аналогією студенти перекладають I know this
man not, якщо не пояснити існуючі відмінності.
Оскільки більшість студентів, які відвідують заняття з другої іноземної
мови, у школі вивчали німецьку, не можна нехтувати тими граматичними
явищами, які є майже ідентичними в обох мовах: залежність форми
дієслова від особи і числа в Prдsens (нім.) та Present (анг.), ступені
порівняння прикметників тощо. Для свідомого засвоєння другої іноземної
мови та запобігання міжмовної інтерференції слід залучати граматичні
явища, які є схожими, але не ідентичними в порівнюваних мовах.
Наприклад: форми минулого часу в німецькій та англійській мовах.
Заради справедливості слід зазначити, що повністю уникнути явищ
фонетичної, лексико-граматичної і навіть орфографічної інтерференції
першої іноземної мови майже неможливо [2].
Несподівані труднощі виникають на початку другого року навчання
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після літньої перерви: посилюється міжмовна інтерференція сформованих
у школі навичок читання, письма та усного мовлення. Деякі студенти
майже втрачають начебто набуті лексико-граматичні навички та фонетичні
навички англійської вимови, інтонації тощо.
Слід зазначити, що після закінчення четвертого курсу і отримання
диплому бакалавра на студентів, які оволодівали другою іноземною
мовою у форматі ESP course (з невеликою кількістю год. на семестр),
чекають певні труднощі під час вступу до магістратури. Деякі з них не
набирають мінімуму балів з англійської мови, не зважаючи на їхні добрі
результати з фахових дисциплін.
Опитування студентів-старшокурсників у форматі курсу “Основи
наукової комунікації іноземною мовою” свідчить про те, що не маючи
розмовної практики, вони швидко втрачають комунікативні вміння
англійською мовою. Особливо відчутні втрати в аудіюванні (визнають,
що розуміють на слух не більше 30% того, що звучить), в монологічному
і особливо діалогічному мовленні. До певної міри зберігаються навички
читання та письма, вживання простих граматичних форм тощо.
Тим не менше, відповідаючи на питання “Яку іноземну мову ви б
складали під час вступу до магістратури (аспірантури)?”, більшість з
опитаних студентів називають англійську, бо першій іноземній мові
(німецькій, французькій, іспанській) останнім часом приділяли менше
уваги. Разом з тим студенти хотіли б, щоб тестові завдання складались на
основі професійно-орієнтованої лексики та більш простої граматики, тобто,
щоб завдання були диференційованими для тих, хто обирає другу іноземну
мову, залишаючи право вибору за студентами, навіть, якщо такий вибір
може бути прогнозованим.
Таким чином, процес адаптації студентів-початківців до оволодіння
другою іноземною мовою має спиратись на певні методичні прийоми для
запобігання міжмовної інтерференції і потребує диференційованого підходу
та всілякої підтримки.
Список використаних джерел
1. Лапидус Б.А. Обучение второму иностранному языку как специальности.
/ Б.А Лапидус. – М., 1980. 2. Мазаева Е.Ю. Методические приёмы
преподавания английского как второго иностранного / Е.Ю. Мазаева. –
Иностр. яз. в школе. – № 2, 1998.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Кузнецова Н.А.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Рассмотрение проблем тестирования при обучении студентов
иностранному языку приобретает особую важность в связи с коренными
изменениями, продиктованными социальными условиями и быстрым
темпом развития технологий, как в практике преподавания иностранного
языка, так и в методической науке.
Сегодня мы становимся свидетелями того, как иностранный язык стал
реально востребованным. Возрастает потребность в специалистах,
подготовленных для работы с литературой и различной документацией
на иностранном языке. Это способствует значительным изменениям в
практике обучения иностранным языкам.
В последние десятилетие внимание преподавателей иностранного языка
привлекает проблема тестирования. Тест имеет ряд черт, дающих основание
видеть в их применении один из способов повышения эффективности
учебного процесса. Тест позволяет проверить одновременно всех
студентов; выполнение теста занимает немного времени, что делает
возможным его проведение практически на любом занятии; при
выполнении теста все учащиеся поставлены в равные условия – они
работают в одно и то же время с одинаковым по объему и сложности
материалом, что исключает влияние на оценку их ответов такого фактора,
как везение /невезение; тест дает возможность включать большой объем
материала и контролировать не только его усвоение, но и наличие
отдельных умений пользоваться им.
Максимально повысить надежность измерения и валидность
использования теста можно, если следовать трем основным этапам его
создания:
1) дать ясное и недвусмысленные теоретические – научнообоснованные определения умений, которые надо измерить;
2) точно установить условия и операции, которых следует
придерживаться при проведении теста и наблюдение за его выполнением;
3) количественно определить результаты наблюдений, с тем, чтобы
убедиться , что используемые измерительные шкалы обладают всеми
необходимыми качествами [1: 23] .
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В методической литературе и практике обучения языку получили
распространение два вида тестов: нормативно-ориентированные и
критериально-ориентированные. Нормативно-ориентированный тест
предназначен для сравнения учебных достижений отдельных испытуемых.
Результаты тестирования выражаются в баллах, и, соответственно,
студенты располагаются в зависимости от количества набранных баллов.
Критериально- ориентированный тест используется для оценки степени
владения испытуемым пройденным материалом [2: 298]. Указанный вид
теста, наряду с чисто языковыми тестами, в настоящее время является
наиболее популярным. Однако его адекватность, даже только в отношении
рецептивных видов речевой деятельности, нельзя считать доказанной, что
признают и сами его сторонники. Во-первых, высказываются сомнения
относительно достоверности получаемых результатов о степени понимания
теста или владения тем или иным умением: неясно, например, когда
происходит понимание текста – в процессе слушания / чтения или же в
тот момент, когда студент работает с заданием текста и сравнивает
предлагаемые ему решения вопроса, т.е. выбирает одно из готовых
решений. Во-вторых, пока еще отсутствует исчерпывающий список
умений необходимых для осуществления того или иного вида речевой
деятельности. В-третьих, нерешенным остается вопрос, следует ли
проверять все умения или же можно ограничиться несколькими; если же
можно ограничиться несколькими умениями, то какими. Наконец,
сомнению подвергается и сама посылка-судить о сформированности того
или иного вида речевой деятельности на основании отдельных умений.
Эти сомнения высказывали Н. Брукс и другие исследователи еще в 60-х
годах [3: 340].
Языковое тестирование является процедурой педагогических
измерений, которая не лишена характерных противоречий. Стандартизация
языкового тестирования, продиктованная стремлением повысить
валидность, надежность и объективность применяемых тестов, нередко
выражается в сопротивлении попыткам внедрить в практику
педагогических измерений альтернативное языковое тестирование,
обеспечивающее право выбора формы экзамена, более полный учет
индивидуальных особенностей студентов и способность сообщить
участникам более ценную информацию, существенную для повышения
учебных результатов. Наконец, существующая количественная парадигма
языкового тестирования, то есть ориентация на количественную норму,
даже если применяются качественные критерии, создает ложное
впечатление, что успех есть количественный показатель. При этом
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существенно снижается роль языкового теста как гуманитарного
инструмента педагогических измерений.
Но все же на современном этапе тесты остаются эффективным
средством контроля. С помощью тестов можно проверить степень
усвоения лексики, грамматики, умение отвечать на вопросы, понимание
прочитанного. Кроме того применение в учебном процессе тестов
способствует формированию и развитию навыков анализа, синтеза,
обобщения, активизирует интеллектуальную деятельность обучаемого –
мыслительную, коммуникативную и др.
Список использованных источников
1. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку : метод.
пособие; под ред. А.А. Миролюбова. – Обнинск : Титул, 2001. 2. Щукин А.Н.
Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для
преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2004. 3. Hughes
A. Testing for Language Teachers / A. Hughes. – Cambridge : Cambridge University
Press, 1997.

ІЗ ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ
ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ
Лазор Н.В., Ромащенко Н.В.
Україна, Одеса, Одеський національний
медичний університет
Підготовка іноземних студентів у ВНЗ України висуває проблему
викладання української мови як іноземної, що вимагає необхідного
науково – теоретичного обґрунтування та якісного навчально –
методичного забезпечення.
Викладання іноземної мови – це складна педагогічна діяльність, яка
передбачає реалізацію двох методично різнопланових завдань: передачу
відомостей про мову і формування мовленнєвих навичок з метою
формування в учнів комунікативної компетенції.
Формування комунікативної компетенції передбачає вміння вирішувати
актуальні життєво необхідні задачі засобами іноземної мови. Основу
комунікативної компетенції складає мовленнєва компетенція – здатність
розуміти і продукувати усні та письмові висловлювання на рівні речення
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та тексту. Мовленнєва компетенція, у свою чергу, спирається на володіння
необхідним мінімумом лексичних та граматичних засобів, тобто мовну
компетенцію.
На сьогодні викладачами кафедри іноземних мов одеського
національного медичного університету підготовлений до друку підручник
з української мови як іноземної для іноземних студентів – англофонів, що
тільки починають вивчати мову. Вибір англійської мови як посередника
зумовлений наявністю в нашому університеті особливого контингенту
студентів-іноземців, які здобувають освіту англійською мовою.
У зв’язку з тим, що мовою навчання для даного контингенту студентів
є англійська, курс української мови має чітко виражений адаптуючий
характер. Метою даного підручника є формування необхідних знань і
навичок з метою мовної та культурної адаптації англомовних студентів у
мовному соціокультурному середовищі.
Створенню підручника передувала тривала підготовча робота: відібраний
граматичний, лексичний та текстовий матеріал; розроблена типологія
вправ і завдань, типова структура уроку, засоби контролю та тестування.
У підручнику реалізовано чіткий функціональний підхід у відборі
мовного матеріалу на всіх рівнях; усі завдання й тексти максимально
наближені до умов реального спілкування та організовані за ситуативнотематичним принципом.
Принцип урахування рідної мови (чи мови – посередника) студентів
реалізується в порядку презентації навчального матеріалу, у послідовному
зіставленні артикуляційних та фонологічних ознак звуків мови, що
вивчається (української) та англійської (рідної) мови. Робота над звуками,
ритмікою слова та інтонацією здійснюється на матеріалі мовних одиниць
різних рівнів – лексичних, морфологічних, синтаксичних. Засвоєння
нового матеріалу спирається не лише на імітацію, але й на його
усвідомлення, чому сприяє вербальний опис явищ української фонетики.
Формою презентації мовного явища, яке вивчається, є мовний зразок,
поряд з яким дається його англійський еквівалент, що демонструє різницю
в граматичному оформленні висловлювання у двох мовах.
Граматичний матеріал репрезентований у єдності з відповідним
лексичним матеріалом і текстами, які ілюструють використання даного
граматичного й лексичного матеріалу. Даний елементарний курс
української мови призначений для аудиторної роботи під керівництвом
викладача, але він може бути використаний і в якості посібника для
самостійного вивчення української мови.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Лещенко Т.О.,Самойленко І.В.
Україна, Полтава, вищий державний навчальний заклад України
“Українська медична стоматологічна академія”
Важливою особливістю навчання у вищій школі є те, що однією з
форм засвоєння наукових і професійних знань є самостійна навчальнопізнавальна діяльність студентів відповідно до вимог кредитно-модульної
системи. Семінарські та практичні заняття спрямовані на формування вмінь
і навичок застосування засвоєних знань на практиці. Отже, засвоєння
вивченого матеріалу, підготовка студентів-іноземців до подальшої
професійної діяльності має відбуватися у процесі самостійної
позааудиторної роботи.
Психологи розрізняють поняття “самостійна робота” та “самостійна
діяльність”. Самостійна робота – це форма індивідуальної роботи,
самостійна діяльність – це форма пізнавальної активності, ініціативна
позиція під час вивчення матеріалу. Самостійна робота відбувається без
викладача, а самостійна діяльність передує самостійній роботі у вузькому
розуміння цього слова, а в широкому розумінні – самостійна діяльність
містить самостійну роботу.
Самостійна пізнавальна діяльність студента-іноземця має охоплювати:
1. Постановку усвідомленої мети та з’ясування змісту роботи;
2. Правильне визначення й вибір ефективних способів та засобів її
виконання;
3. Своєчасний самоконтроль за її виконанням і виявлення необхідності
корегування ходу та способів її виконання [1: 28].
Махмутов М.І. розрізняє чотири типи самостійної діяльності:
4. самостійна робота відтворювального типу, під час якої студентіноземець оперує вже засвоєними знаннями;
5. самостійна робота пізнавально-пошукового типу, упродовж якої
засвоюються нові знання;
6. самостійна робота творчого типу, коли студент сам створює щось
нове або сам розв’язує поставлену проблему;
7. самостійна робота пізнавально-критичного типу, пов’язана з
розширенням контактів навчання з життям [2: 129].
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На лекціях студентів-іноземців спрямовують на виконання перших двох
типів самостійних завдань, третій тип пов’язаний із виконанням науководослідної роботи, четвертий тип самостійної діяльності передбачає
застосування знань під час розв’язання професійних завдань.
Важливим чинником для формування кваліфікованого спеціаліста є
використання самостійної діяльності четвертого типу вже на ранніх етапах
навчання, тобто вже на першому курсі.
Равен Д. наголошує, що готовність і здатність навчатися самостійно є
однією з важливих рис кваліфікованого спеціаліста, на які, на жаль,
звертають найменше уваги під час підготовки висококваліфікованого
фахівця. Ця здатність передбачає формування власного банку знань.
Сучасна система освіти формує людей, чия залежність від формальних
знань, від підручників, довідників настільки велика, що їм надзвичайно
важко перейти до самостійного навчання [3: 217]. Особливо це
відчувається тоді, коли майбутньому спеціалісту потрібно вирішувати
нестандартні завдання, що вимагає нових знань та вмінь.
Козаков В.А. вважає, що професійно-орієнтовані завдання в
самостійній роботі студентів формують уміння самостійно вчитися. На
думку автора, типова навчальна задача – це задача, під час розв’язання
якої студент-іноземець засвоює найхарактерніші для відповідного предмета
і спеціальності види дій на основі необхідних для цього знань. Навчальна
задача мусить мати ознаки ясності та розуміння мети, а для цього необхідно,
аби вона відповідала хоча б одній з основних вимог, мала особистіснорольовий сенс для студента, тобто передбачала знання інтересів, потреб,
стосунків індивіда, який живе в певній соціальній групі; вона має бути
професійно-орієнтованою, тобто проектувати опанування вміннями,
необхідними для майбутньої професійної діяльності [4: 79].
Особливо великого значення набуває самостійна діяльність студентівіноземців під час вивчення української мови за професійним медичним
спрямуванням, оскільки за програмою на цей вид роботи відводиться
60% навчального часу. Для успішного опанування мовою студентаміноземцям пропонуються на самостійне вивчення теми з лексики,
орфографії та морфології української мови. Особливу увагу звертаємо
на вивчення україномовних медичних термінів та складних випадків їх
уживання як в усному, так і в писемному мовленні.
Отже, самостійна діяльність студента-іноземця в системі всієї
навчально-пізнавальної діяльності є обов’язковим елементом, без якого
неможливе формування висококваліфікованих та конкурентоздатних
спеціалістів. Серед усіх видів самостійної діяльності важливою є
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самостійна діяльність пізнавально-критичного типу, що дозволяє пов’язати
навчальний процес із майбутньою професією студентів.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО
МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВТНЗ
Лисак Л.К.
Україна, Краматорськ, Донбаська державна
машинобудівна академія
Сучасний етап розвитку вищої освіти, що має за основу
гуманітаризацію, характеризується прагненням органічно вписати основи
мовної культурної компетентності до процесу професійного становлення
майбутнього спеціаліста. Адже модернізація українського суспільства на
новій системі ідеологічних координат немислима без розвитку української
мови. Українська мова повинна забезпечувати всі сфери життєдіяльності
державного організму, нею мають послуговуватися політичні й
інтелектуальні верстви України [5].
Проблемі формування мовної особистості приділено велику увагу в
дослідженнях Г. Богіна, Л. Варзацької, С. Карамана, В. Карасика, Л.
Мацько, Л. Паламар, М. Пентилюк, та ін. Але, на жаль, загальної системи
роботи з науковою термінологією студентів російськомовного регіону не
розроблено.
Продуктивність засвоєння термінів та їх активне використання в усному
й писемному мовленні багато в чому залежить від відповідної системи
підготовчих вправ, послідовно спрямованих як на переклад та вдумливе
засвоєння термінології, так і на активізацію вмінь говоріння та слухання,
необхідних для застосування цієї термінології в конкретних робочих
ситуаціях.
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Свого часу теоретик ораторського мистецтва Квінтіліан сказав:
“Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики”. У студентів нашого
регіону є теорія вивчення української мови в школі, але немає практики
спілкування державною мовою в побуті. Анкетування студентів другого
курсу економіко-гуманітарного факультету підтверджує це. Зі ста опитаних
лише десять осіб вказали, що спілкуються українською мовою в побуті.
Шістдесят дев’ять студентів мають бажання спілкуватися в побуті
українською мовою, але їх оточує російськомовне середовище. Тому
першочергове завдання – створення україномовного середовища на
заняттях з української мови, що буде практикою і процесом удосконалення
мовленнєвих умінь і навичок.
Досвід викладання курсу “ Українська мова за професійним
спрямуванням” засвідчує, що саме мовні вправи допомагають поповнити
словниковий запас майбутніх фахівців термінологічною лексикою
відповідно до виробничої ситуації. Адже мовна вправа – це метод
навчання, що є багаторазовим, свідомим повторенням розумових і
практичних дій з метою формування, закріплення й удосконалення
необхідних навичок і вмінь. “ Системність вправ, – писав К.Д.
Ушинський, – є перша і найголовніша основа їх успіху” [7: 502].
Дослідники В.Я. Мельничайко, Л.В. Скуратівський, М.Г. Стельмахович
та інші вважають, що мовні вправи – це своєрідний метод навчання,
ефективність якого доведена практикою [6: 75].
Найефективнішими у формуванні фахового мовлення, на наш погляд,
є репродуктивні та творчі вправи. Серед репродуктивних вправ варто
виокремити вправи з такими завданнями: дайте усно тлумачення фаховим
термінам українською мовою; доберіть терміни до запропонованих
визначень; складіть термінологічний словник до тексту з фахового
підручника, давши пояснення термінам.
Серед вправ із творчими завданнями найефективнішими можна
визначити такі: за допомогою словника доберіть до термінів
(інтернаціоналізмів) власне українські слова, складіть з них пари, введіть
терміни (інтернаціоналізми) та їх українські відповідники в речення; за
допомогою словника доберіть до термінів антоніми, складіть текст,
використовуючи (на вибір) антонімічні пари; складіть усне висловлювання
фахового спрямування, використовуючи професійну термінологію.
Специфіка нашого російськомовного регіону зумовлює обрання вправ
на переклад з російської мови українською основним видом самостійної
роботи у вивченні термінологічної лексики. Застосування таких вправ, на
думку В.О. Михайлюк, змушує студентів звертати увагу на подібне й
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відмінне у двох мовах [3: 27], що саме й сприяє подоланню калькування
з російської мови.
Запропонована система мовних вправ довела свою ефективність. Такі
завдання допомагають майбутнім фахівцям виробити навички фахового
мовлення відповідно до літературного стандарту державної мови, збагатити
мовлення українською фаховою лексикою, подолати інтерферентний вплив
російської мови на процес засвоєння української.
Результати дослідження дають підстави стверджувати, що
запропонована система вправ є основною ланкою у формуванні
професійної компетентності майбутніх фахівців, міцним підґрунтям їх
конкурентоспроможності на ринку праці в сучасних умовах.
З огляду на дискусійність окресленої проблеми вважаємо її
перспективною і такою, що потребує подальших досліджень.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ СИТУАЦИОННЫХ
ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Лисачук Л.Н., Семянникова Н.Л.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”
В связи с присоединением Украины к Болонскому процессу возникает
проблема усовершенствования национального образования в направлении
повышения качества профессионального обучения.
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Путь решения этой проблемы видится в изменении образовательной
парадигмы. Одной из главных задач новой образовательной парадигмы
является приближение образования к реальным потребностям жизни. Для
этого процесс подготовки будущего специалиста должен быть нацелен
не только на получение знаний от преподавателя, но и на самостоятельное
приобретение знаний и возможность их применения на практике.
Выполнение этих задач связано с поиском новых образовательных
технологий и внедрением активных методов и приемов обучения.
На факультете международного образования Национального
технического университета «ХПИ» в процессе подготовки младших
специалистов экономического профиля в нескольких китайских группах
нами были апробированы некоторые интерактивные стратегии, в
частности, методика ситуационных заданий. Методика ситуационных
заданий отвечает требованиям проблемно ориентированного обучения,
предусматривает максимальную активизацию познавательной
деятельности студентов и их активное участие в учебном процессе.
Существенн ая роль в ситуаци он ном обучени и п рин адлежит
самостоятельной работе студентов [2: 44].
Методика ситуационных заданий использовалась в курсах «Основы
экологии» и «Системы технологий». Ситуационные задания были
составлены в соответствии с целями курсов и с учетом уровня языковой
базы иностранных студентов, которая позволяла бы им активно
участвовать в учебном процессе. Такие задания были ориентированы как
на отработку теоретических основ курса, так и на закрепление умений и
навыков в разных видах речевой деятельности. На занятиях студенты
отрабатывали сложные ситуации, принимали самостоятельные решения
по различным технологическим и экологическим проблемам.
Например, студентам было предложено обсудить актуальные
экологические проблемы современного Китая. Перед проведением занятия
студенты самостоятельно изучили основной и дополнительный материал
по данной теме, написали краткие рефераты-сообщения по конкретным
проблемам, продумали варианты их решений. Также студенты имели
возможность заблаговременно подготовить роли участников задания
(директора химического завода, технолога, экономиста, эколога, юриста).
Во время занятия преподаватель контролировал ход обсуждения,
подводил студентов к принятию верных решений, обучал навыкам
осознанного монологического высказывания. В качестве итога, группа
решения проблем презентовала выработанные командой предложения по
решению актуальних задач.
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Проведение ситуационных занятий требует от преподавателя тщательной
подготовки сценария дискуссии, состоящего из нескольких этапов:
- определение ключевых проблем занятия в соответствии с целями
данного курса;
- определение наиболее эффективной последовательности и
допустимого времени на обсуждение конкретного вопроса;
- планирование результатов занятия.
На наш взгляд, при планировании обучения иностранных студентов
специальным дисциплинам с использованием современных
инновационных методик необходимо учитывать следующее:
- обучение специальным предметам должно быть максимально
конкретизировано и приближено к реальной жизни;
- в процессе обучения целесообразно делать акцент на личностной
мотивации каждого студента для развития деловых и лидерских качеств.
Мы считаем, что основной задачей изучения специальных курсов
является не только передача конкретных знаний, но и отработка умения
логически мыслить, использовать приобретенные знания, принимать
оптимальные решения и аргументированно доказывать свою точку зрения.
На основании нашего опыта можно сделать следующие выводы:
1. Применение методики ситуационных заданий реально направлено
на более качественное усвоение учебного материала иностранными
студентами.
2. Методика ситуационных заданий обеспечивает возможность
лучшего усвоения студентами общенаучной и терминологической
лексики, стимулирует речевую активность, способствует развитию
интеллектуальных и языковых навыков.
3. Ситуационные занятия имеют также и коммуникативную
направленность, вырабатывают умение общаться, способствуют
формированию собственного мировоззрения студентов.
4. С помощью ситуационного обучения осуществляется
преемственность в обучении языку и специальным предметам.
5. Подготовка к таким занятиям позволяет студентам не только глубже
усвоить учебный материал, но и получить навыки самостоятельного поиска
информации, содействует расширению словарного запаса.
Список использованных источников
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ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН
У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Літвінова І.М.
Україна, Харків, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Явтушенко В.М.
Україна, Харків, Харківський національний
університет внутрішніх справ
Початок ХХІ століття ознаменувався активним процесом європейської
інтеграції, що дедалі помітніше впливає на всі сфери суспільного життя
нашої держави. Інтеграційні процеси також охоплюють культурно-духовну
сферу, зокрема освіту. Завданням нашої роботи є вивчення особливостей
викладання дисциплін лінгвістичного циклу у вищих навчальних закладах
в умовах реалізації стратегічного курсу України на євроінтеграцію.
У низці документів, зокрема Наказі Міністерства освіти і науки України
№ 224 від 19 серпня 2009 р. “Про затвердження Порядку проходження
мовної підготовки фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України”, відзначено, що мовна підготовка як форма підвищення
кваліфікації – це систематичне удосконалення знань офіційних мов
Європейського Союзу та НАТО, насамперед англійської, німецької та
французької, фахівцями, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції України [1]. Як результат такої політики уряду
в напрямку мультилінгвізму у вищих навчальних закладах на вивчення
іноземних мов відводяться додаткові кредити, але при цьому повсякчас
нівелюється ситуація з вивченням державної мови. До того ж сучасні
тенденції розвитку системи освіти щодалі звужують межі предметів
гуманітарного циклу взагалі та мовної підготовки зокрема, особливо
для студентів технічних спеціальностей.
Практика засвідчує, що небагато випускників, які закінчили ВНЗ
із відзнакою, можуть похвалитися успішною кар’єрою. У чому проблема,
якщо спеціальна освіта на належному рівні? Одна з основних причин –
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відсутність навичок ефективної комунікації, уміння заявити про свої таланти
й ідеї. Ціннісним орієнтиром ділової молодої людини сьогодні має стати
уміння ефективно вести розмову та відповідно поводитися в певних
життєвих ситуаціях, у першу чергу, звичайно, рідною мовою (при цьому
не виключається чинник компетентності у своїй справі). Розвиток
зазначених якостей є завданням філологічних дисциплін.
Специфіка викладання лінгвістичних курсів у ВНЗ на сучасному етапі
вимагає перегляду підходу в напрямку до багатоаспектності, адже
ефективне спілкування передбачає опанування суміжних наук – філософії,
логіки, етики, психології, лінгвістичних дисциплін (орфоепії, стилістики,
синтаксису, культури мовленні, соціолінгвістики, поетики) тощо. Потребує
новацій і методологічна база, оскільки теоретичне викладання філологічних
дисциплін є малоефективним, адже навчитися спілкуватися можна лише
практично. Варто орієнтувати студентів на сучасні комунікативні ситуації
– не тільки публічний виступ, а й ведення діалогу, дискусії тощо. Важливою
складовою ефективного навчання є активна позааудиторна робота, аби
набуті навички природно вживалися в особистісну поведінку.
Варто відзначити, що наведені вище думки звучать в унісон із
сучасними тенденціями входження України до ЄС. Зокрема, серед
пріоритетів у галузі науки, техніки та досліджень визначено розвиток
спроможності України у сфері дослідницького й технологічного розвитку
для забезпечення потреб економіки та суспільства, що одним із напрямів
роботи передбачає зміцнити потенціал України з метою покращення
можливостей фізичних і юридичних осіб, задіяних у науково-технічній та
інноваційній сферах. Важливою складовою визначеної роботи є саме
мовна підготовка, завдяки якій людина оволодіває інформацією, вміє її
опрацювати і, що чи не найважливіше, усвідомити.
Варто додати, що жодна із країн-членів ЄС не має на меті примітивізацію
суспільства та зубожіння національної культури заради вищої мети, адже
нівелювання культур спричинює втрату ціннісних орієнтирів, що надають
смисл цивілізаційним досягненням людства. За словами Л. Рижак,
“в європейських країнах, незважаючи на експансію вільноринкових
цінностей, національні освітні системи генерують і транслюють культурноісторичну пам’ять кожного народу” [3: 31], що, власне, і дає підстави
говорити про те, що Європа – взірець для наслідування.
Відтак серед пріоритетів у питаннях культури ЄС одним із завдань
сформульовано посилення культурного та аудіовізуального співробітництва,
зокрема розвивати діалог щодо культурної різноманітності. До того ж
офіційними мовами ЄС визнані мови усіх країн-членів. А серед завдань
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Європейського Союзу зазначено, що кожен громадянин ЄС має володіти
двома мовами, крім своєї рідної (звернемо увагу на першочерговість
саме рідної) [2].
Отже, європеїзація національного освітнього простору вимагає, з
одного боку, впровадження європейських норм і стандартів у різні сфери
життя, а відтак певної уніфікації суспільства, а з іншого – “взаємоузгодити
європейські світоглядні орієнтири з національними духовними цінностями”
[4], утвердити свою культурно-національну самобутність, мову, релігію,
традиції та звичаї. І саме освіта є соціальним інститутом, спроможним
виховати особистість нового формату. Оскільки стрижнем національної
освіти є виховання особистості, яка усвідомлює свою належність водночас
до європейської спільноти та сучасної української цивілізації, то належну
увагу в навчальному процесі слід приділяти викладанню дисциплін
гуманітарного циклу – як спрямованих на європейську інтеграцію, так і
на збереження національної самобутності.
Список використаних джерел
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ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО МАТЕМАТИКЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НТУ «ХПИ»
Лобода А.И., Лапузина Е.Н., Романова Е.А.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Многолетний опыт работы с иностранными студентами в НТУ «ХПИ»
позволил преподавателям факультета международного образования
отработать комплексный подход подготовки учебной и учебно221

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

методической литературы, обеспечивающей все этапы обучения. Такой
подход дает возможность осуществлять межпредметную координацию в
рамках общетеоретических дисциплин, языковую координацию,
преемственность в обучении, минимизацию количества вводимых
терминов и их стандартизацию внутри цикла дисциплин. Комплексный
методологический подход в преподавании призван помочь студентам не
только получить фундаментальные знания, но и развить навыки и умения,
необходимые для их самостоятельной работы.
Авторским коллективом кафедры естественных наук факультета
международного образования НТУ «ХПИ» подготовлено два новых
учебных пособия по математике для иностранных студентов, изучающих
русский язык на подготовительных факультетах.
В учебном пособии «Математика» рассмотрены разделы алгебры,
тригонометрии и начала анализа. Второе пособие «Математика: Геометрия.
Элементы комбинаторики. Комплексные числа» является логическим
продолжением первого и содержит разделы по комбинаторике и
комплексным числам, которые являются дополнением к этому пособию.
Основное же внимание уделено изучению геометрии.
Особое внимание в учебных пособиях уделяется базовым понятиям
теории и основным методам решения задач. Изложение материала построено
по принципу постепенного усложнения теоретической информации от
раздела к разделу, а также рассмотрения задач разной сложности.
Учебный материал каждого раздела излагается в следующей
последовательности: лексика раздела, теоретические сведения, примеры
решения задач, контрольные вопросы по теме и задания для
самостоятельной работы. Русско-англо-китайские словари,
представленные в начале каждого раздела, помогут студентам осваивать
новую лексику.
Основные теоретические понятия изложены последовательно, доступно
и проиллюстрированы рисунками. Приведены примеры решения задач
по каждой теме, что дает возможность студентам самостоятельно
ликвидировать пробелы в знаниях, получить необходимую информацию
по всем представленным разделам математики, а также приобрести
необходимые практические навыки в решении задач. Выполнение заданий
позволит закрепить полученные знания и навыки и проконтролировать
уровень усвоения материала. Для удобства в конце учебного пособия
приведены ответы к этим заданиям.
Предлагаемые учебные пособия предназначены для студентовиностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах.
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ВИМОГИ ДО ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО
СПРЯМОВАНОГО ДІАЛОГУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
Максименко Л.О.
Україна, Київ, Київський національний
лінгвістичний університет
Сучасні умови розширення економічних, соціальних і культурних
зв’язків України із зарубіжними країнами, вихід вітчизняних комерційних
компаній на міжнародний ринок зумовлюють соціальне замовлення
суспільства на підготовку кваліфікованих фахівців, які б практично
володіли навичками та вміннями іншомовного професійного спілкування
іноземною мовою (ІМ) і були здатними до комунікації та співпраці зі своїми
партнерами та колегами за кордоном.
Наші дослідження процесу навчання та підготовки майбутніх фахівців
у системі вищої освіти виявили, що формуванню навичок й умінь
іншомовного професійного усного діалогічного мовлення приділяється
недостатня увага. Це спонукало нас до пошуку шляхів для вирішення
цієї проблеми. Формування та розвиток спеціальних умінь, пов’язаних із
професійним іншомовним діалогічним спілкуванням можливе лише за
умови створення науково обґрунтованої підсистеми вправ для навчання
професійно спрямованого діалогічного мовлення (ПСДМ).
Оскільки результат навчання значною мірою залежить від правильної
організації цього процесу, то під час створення раціональної підсистеми
вправ необхідно врахувати сучасні вимоги, які ставляться до вправ і
висуваються до самої структури, а також до кожного з її компонентів.
Необхідною умовою ефективності навчання вважається використання
різних типів і видів вправ.
Розробляючи підсистему, ми врахували запропоновані Н.К. Скляренко
вимоги до вправ для навчання ділового спілкування, а саме: обов’язкова
трьохкомпонентна структура (завдання, виконання завдання та контроль
виконання завдання), вмотивованість завдання, новизна, переважне
застосування умовно-комунікативних і комунікативних вправ, наявність
навчально-комунікативної ситуації, доречне використання опор [ 2: 23–25].
З огляду на специфіку нашого дослідження особливого значення
набувають такі вимоги як професійна спрямованість та орієнтованість на
навчання ПСДМ з використанням комунікативних компенсаторних стратегій
ділової риторики, серед яких уникання від складних запитань,
застосування дипломатичних стратегій у спілкуванні, прийомів
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рефлексивного слухання та розуміння невербальної поведінки
співрозмовників.
Окреслимо детальніше, яким вимогам повинні відповідати завдання
для навчання ПСДМ майбутніх менеджерів. Щодо структури, як уже було
зазначено, кожна вправа, незалежно від її класифікації, складається з трьох
компонентів. Але в деяких із них ми вважаємо доречним використання
факультативних фаз, а саме – повідомлення певної інформації перед
формулюванням завдання на підготовчому етапі, а також зразок його
виконання.
Обов’язковий компонент завдання до вправи повинен передбачати
моделювання реальної ситуації усного професійного спілкування. Воно
має відтворювати найважливіші риси реальної ситуації, динаміку соціальностатусних і професійних взаємостосунків суб’єктів спілкування [1: 74],
містити комунікативний намір. Усе це привносить новизну і забезпечує
вмотивованість завдання. Необхідність забезпечення професійної
спрямованості вправ для навчання ПСДМ спонукала нас до використання
фахових автентичних аудіодіалогів і полілогів (ФААД). Таким чином, певні
завдання передбачають аналіз ФААД щодо їх специфічної структури і
притаманних кожному з них мовних і мовленнєвих явищ, що є особливою
відмінною рисою запропонованої нами методики. Обговорення зразків
мовлення, як фрагментів реальних професійних ситуацій набуває
особливого значення в навчанні майбутніх менеджерів ще й тому, що
аналіз робочих ситуацій є одним з головних умінь, яким повинен володіти
майбутній фахівець цього напряму. Така ретельна аналітична робота
сприятиме формуванню професійної компетенції.
Особливо важливим є також забезпечення студентів відповідними
опорами – як спеціально створеними, так і природними, оскільки навчання
ПСДМ ґрунтується на використанні аудіодіалогів / полілогів-зразків, то
вони спочатку використовуються, як вагома допомога для зняття
труднощів у розумінні.
Необхідно також пам’ятати про спосіб організації вправ. Тут виявляється
можливою реалізація принципу колективної взаємодії. Завдання у
формуванні навичок і вмінь ДМ виконують у парах, у малих групах із
подальшим представленням результатів перед групою. До нашої
підсистеми ми включили вправи з рольовим та не рольовим ігровим
компонентом, їх кількість без рольового компонента є незначною, що
обумовлено колом визначених нами комунікативних фахових ситуацій.
І, нарешті, що стосується останнього компонента вправи контролю,
то варто пам’ятати про те, що, окрім контролю з боку викладача, існує
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також взаємоконтроль і самоконтроль. Під час навчання ПСДМ, як
правило, застосовується безпосередній контроль, а також вибірковий
контроль з боку викладача.
Підсумовуючи зазначене вище, слід зауважити, що врахування
оптимальних вимог, які висуваються до вправ на сучасному етапі розвитку
методичної науки, надасть можливість створити відповідні умови для
ефективного навчання.
Список використаних джерел
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Східній Європі : для чого і як? Міжнародна наукова конференція: тези
доповідей. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 23–25.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВ
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Марлова А.С.
Україна, Вінниця, Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова
Міжпредметні зв’язки визначаються як взаємне узгодження навчальних
предметів, обумовлене системою наук і дидактичними цілями [6: 681].
Існують суперечності щодо того, чим саме є міжпредметні зв’язки –
принципом дидактики або дидактичною умовою [4; 5]. У першому
випадку прийоми та способи навчання спрямовані на реалізацію вимог
цього принципу, у другому – міжпредметні зв’язки є засобом реалізації
всіх інших принципів навчання.
Проте всі дослідники погоджуються з тим, що міжпредметні зв’язки
вирішують властиве предметній системі навчання протиріччя між
розрізненим по предметах засвоєнням знань і необхідністю їх комплексного
застосування на практиці. Уміння переносити ідеї та методи з однієї науки
в іншу складає підгрунтя творчого підходу до будь-якої навчальної та
професійної діяльності [4: 30–31].
Для визначення сутності міжпредметних зв’язків дисциплін
“Англійська мова” та “Латинська мова” нами був проведений аналіз
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змісту цих навчальних предметів у вищих медичних навчальних закладах.
Згідно з програмою латинської мови, кінцевою метою вивчення
дисципліни є використання греко-латинських медичних термінів у
практичній діяльності фахівця [3:3]. Програма англійської мови визначає
конкретні цілі вивчення навчального предмета, серед яких чільне місце
посідає засвоєння медичних термінів, у першу чергу греко-латинського
походження [2: 6–9].
Дослідження наукового медичного тексту англійською мовою
засвідчують, що він у середньому складається з 60% англійських слів,
30% медичних термінів із греко-латинськими словотворчими елементами
та 10% інтернаціональних слів, головним чином теж грецького або
латинського походження. Англо-саксонські лексичні одиниці загалом
визначають нескладні медичні поняття. Тому ці 40% лексики (30% термінів
із греко-латинськими словотворчими елементами та 10%
інтернаціональних слів) представляють значний інтерес для навчання
студентів розуміння англомовної медичної літератури [1: 4].
Англійські медичні терміни, побудовані з використанням греколатинських словотворчих елементів, можна умовно поділити на дві групи:
англійські медичні терміни, які за написанням повністю збігаються з
грецькими або латинськими термінами, та англійські медичні терміни, які
частково співпадають з грецькими або латинськими словами. Перша група
лексичних одиниць, яка складає приблизно 40% медичних термінів [1:
18], представляє менше труднощів для розуміння. Група англійських
медичних термінів, які містять лише окремі греко-латинські елементи, є
надзвичайно широкою та різноманітною і становить виклик для студентів,
ненавчених проводити аналіз незнайомих слів за їхніми словотворчими
елементами та використовувати знання греко-латинських терміноелементів,
набуті під час вивчення суміжного предмета.
За часовою ознакою міжпредметні зв’язки англійської та латинської
мов можна визначити як супутні або попередні. Міжпредметні зв’язки є
супутні (паралельні, або синхронні), коли взаємопов’язані між собою теми
суміжних предметів вивчаються одночасно [5: 85], – у контексті нашого
дослідження це відбувається під час навчання на першому курсі, коли
теми можуть бути узгоджені викладачами англійської та латинської мов.
Міжпредметні зв’язки є попередні (спадкоємні), коли раніше засвоєні
знання із суміжних предметів використовуються для вивчення даного
навчального предмета [5:85], – в нашому випадку вони мають місце під
час викладання англійської мови на другому курсі, після завершення
вивчення латинської мови на першому році навчання.
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Можна з упевненістю стверджувати, що використання міжпредметних
зв’язків англійської та латинської мов у вищих медичних навчальних
закладах сприятиме ефективній роботі студентів з англомовною фаховою
літературою. Крім того, експліцитне проведення паралелей між цими двома
предметами під час занять з іноземної мови позитивно вплине на
мотивацію студентів до її вивчення.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ У ВИКЛАДАННІ
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
Мартинюк О.Г.
Україна, Київ, Київський національний
лінгвістичний університет
Викладання основ граматики будь-якої мови не може бути відірвано
від її історії, фактів виникнення і розвитку, її минулого. Треба чітко
уявляти, як у результаті поступових змін того стану, в якому знаходилася
мова в період її виникнення і становлення, з“явився сучасний якісний
стан мови.
Історичний аспект у викладанні російської мови є необхідним для
свідомого пояснення та коментування фактів норм сучасної мови.
Звернення до історії російської мови допомагає формувати інтерес до
історії народу через інтерес до мови, знайомить із розвитком наукової
думки в країні , мову якої вивчають студенти, дозволяє готувати майбутніх
філологів до навичок проведення історичного коментування фактів мови,
до осмислення їх у причинно-наслідковому аспекті.
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Як писав славетний російський вчений-лінгвіст О.О. Шахматов, “факти
сучасної мови в їх взаємовідносинах можуть бути зрозумілі тільки в
історичному освітленні” [2: 59].
Також, звернення до історичних джерел російської мови допоможе
знайти відповіді на деякі запитання щодо певних нерегулярних явищ у
російській граматиці, які називають “граматичними труднощами” і які
ускладнюють вивчення та засвоєння російської мови (напр., існування
варіативних форм, нестандартне утворення форм, відмінювання дієслів
(разноспрягаемые, неправильные глаголы), суплетиви (человек – люди,
хорошо – лучше ) та ін.
Деякі нерегулярні явища в російській граматиці можна пояснити,
звернувшись до історичної граматики. Так, наприклад, чому ми говоримо
два старших брата, две младшие сестры, використовуючи форму
родового відмінку однини, а не множини, що мало б рацію, бо мова йде
не про одну особу, а в непрямих відмінках використовуються форми
множини: двум братьям, двум сёстрам) та ін. Пояснити це можна тим,
що колись у російській мові існувала двоїна (двойственное число) і ці
словосполучення з два, две (також з оба, обе), а пізніше аналогічно з
три, четыре є пережитком зруйнованої з бігом часу старої системи чисел
у відмінюванні іменників [1: 11].
У множині іменники чоловічого роду звичайно мають закінчення -ы, и (напр., стол – столы) І тут виникає питання: чому тоді стул – стулья?
Чому таз – тазы, але глаз – глаза; рог – рога, але слог – слоги? Відомо,
що деякі форми на -а можна пояснити, звернувшись до старослов’янської
мови, в якій двоїну використовували на позначення двох або парних
предметів. Так, рога – це пережиток стародавньої двоїни. Після падіння
двоїни цю форму почали сприймати як множину.
Звертаючись до історії мови, можна пояснити деякі чергування в кінці
основи під час утворювання множини, чергування голосних всередині
основи з нулем звука під час утворювання цієї форми та ін.
Також треба сказати і про відсутність чіткого диференційного критерію
у виборі прийменників в, на в реченнях із знахідним відмінком ( у значенні
напрямку) та місцевим відмінком (у значенні місця). Так, говорять на
вокзал (на вокзале), але в порт (в порту), в университет (в
университете), але на урок (на уроке), на рынок (на рынке), але в
магазин (в магазине).
Виникає і питання, за яким принципом визначається різниця в керуванні
доволен – чем?, але рад – чему? вера – во что? але уверенность – в чём?
плата – за что?, але оплата – чего?
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Отже, зважаючи на численні нерегулярні явища, яких так багато в
російській мові, стає необхідним звертатися і до самого процесу
історичного розвитку мови. Це дозволить студентам-іноземцям краще
уявити феномен російської мови, свідомо ставитися до тих або інших
мовних явищ.
Список використаних джерел
1. Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка / П.Я. Черных. – М. :
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УЧЕТ ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Минченко Н.С.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
Под гуманизацией обучения на ПО мы понимаем, в первую очередь,
присутствие личностного фактора в процессе обучения иностранных
студентов русскому языку с нуля. Это значит, что, помимо методической
и педагогической компетенции, преподаватель должен обладать и
компетенцией этнопсихолингвистической, то есть хорошо разбираться в
обычаях и законах страны, откуда прибыл студент, быть знакомым с
особенностями психологии той или иной нации или народности и иметь
представление о том языке, носителем которого является студент. Такую
возможность дает преподавателю анализ языка его носителей. Родной
язык иностранца как один из важнейших элементов культуры,
определяющих формирование мышления человека, непосредственно
влияет на восприятие личностью инокультурной социальной и
лингвистической среды.
В перечисленных условиях, на наш взгляд, нет ничего нереального, а
действует лишь трезвый психологический расчет. Чем заинтересованнее
преподаватель будет относиться к обычаям и правилам родной страны
студента, тем больше возможностей он сможет найти для установления
психологического контакта, без чего невозможно работать в течение 5-6
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часов ежедневно с одной и той же аудиторией. Мы совсем не призываем
слепо следовать иногда странным, на наш взгляд, понятиям, однако опыт
показывает, что в ситуации так называемого “культурного шока” малейшее
упоминание о знакомом мире благотворно воздействует на студентов,
стимулируя их любопытство к миру чужому, который преподаватель
должен сделать, как минимум, понятным. Следует также учитывать фактор
“тоски по дому”, так как большинство студентов ещё не имеют опыта
длительной разлуки со своей семьей и своей средой. Например, в
арабской аудитории мы рекомендуем начинать знакомство с правилами
нашей этнокультуры с таких понятий, как “семья”, “родственники”, и ни
в коем случае не обращаться к таким щекотливым темам, как политика и
религия. Обращение к подобным темам возможно на более продвинутом
этапе обучения, когда преподаватель уже завоевал определенное уважение
аудитории.
При работе с группой ПО необходимо учитывать состав группы.
Следует отметить, что с однородной по национальности группой работать
легче, так как возникает меньше конфликтных ситуаций внутри группы,
и в то же время сложнее, так как при неудачном подходе преподавателя
группа может сплотиться и попытаться утвердить своё превосходство над
преподавателем по половому признаку (такое возможно в однородных
арабских мужских группах при женщине-преподавателе). Своего
специфического подхода требует и группа, в которой учатся студенты
двух и более национальностей, так как в этом случае возможно
возникновение конфликтов между лидерами национальных групп. В
сложившейся ситуации главная задача преподавателя – вовремя
почувствовать возникновение психологического дискомфорта в группе
и своими разумными действиями нейтрализовать намечающийся конфликт.
Для этого, на наш взгляд, необходимо ровное и предельно дружелюбное
отношение ко всем без исключения студентам группы. Преподаватель не
имеет морального права подчеркивать чье-либо превосходство, так как
способности к языку у всех студентов разные. В подобной ситуации очень
важен принцип равноправия.
Мы считаем, что на занятиях необходимо создавать атмосферу
партнерства, совместного поиска, игры. Это дает бoльшую возможность
для установления коммуникативного контакта с другой этнокультурной
средой, создает базу для возникновения доверия между студентами и
преподавателем, что, в свою очередь, ведет к оптимизации обучения и
усвоения нового языкового материала.
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В КОНТЕКСТІ
ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
Мовчан М.А.
Україна, Макіївка, Донбаська національна
академія будівництва і архітектури
Сьогодні освіта все більше починає усвідомлюватися нашим
суспільством як сфера інвестицій в людину, в краще майбутнє Української
держави. Затвердження пріоритетів навчального діалогу в освітньому
процесі вищої школи, продуктивних форм педагогічного спілкування
сприяє оволодінню студентами комунікативною культурою, виховує творчу
і відповідальну особу і тому є актуальною проблемою сучасного етапу
розвитку освіти та українського суспільства в цілому.
Ідея зв’язку культури і мови тісно пов’язана з цілями і завданнями
лінгводидактики – знайти найбільш раціональні методи викладання
іноземної мови, дослідити питання доцільності навчання культурі
іншомовної країни через мову, його національний зміст.
Питання зв’язку мови з культурою має дійсно практичну користь. Окрім
вивчення іноземних мов існує інший аспект не меншої важливості –
вивчення своєї рідної мови та її історії. Необхідно відзначити, що останні,
найбільш значні досягнення у вивченні впливу культури на мову, були
зроблені, головним чином, в рамках лінгвокраїнознавства.
Один їх центральних напрямів лінгвістичних досліджень соціальної і
культурної обумовленості мови – лінгвокраїнознавчий напрям.
Лінгвокраїнознавство можна визначити як вивчення культури країни
паралельно з вивченням самої мови. Даний напрям сформувався з одного
боку під впливом вирішуваної проблеми про співвідношення мови і
культури, а з другого боку його виникнення було обумовлене чисто
прагматичними передумовами – підходом до викладання іноземної мови,
як засобу спілкування, необхідністю вивчення мови в тісному зв’язку з
культурою країни, в якій ця мова використовується.
Кожне заняття з української мови як іноземної – це перехрестя культур,
це практика міжкультурної комунікації, тому що кожне іноземне слово
відображає іноземний світ і іноземну культуру: за кожним словом стоїть
обумовлене національною свідомістю уявлення про навколишній світ.
Під час спілкуванні з представниками іншомовної культури необхідно
враховувати не лише особливості мовного етикету, але і той факт, що і
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мова жестів і рухів тіла не є загальнолюдською мовою, наприклад: українці,
супроводжуючи мову, жестикулюють лише однією – правою або лівою
рукою. А деякі іноземці, особливо мешканці Європи, жестикулюють двома
руками, причому обидві руки рухаються симетрично.
У роботах культурологів, філософів, лінгвістів, соціологів можна
виявити різні підходи до визначення феномену культури.
Отже, іншомовна культура є тією частиною загальнолюдської культури,
яку студент може опанувати в процесі комунікативної іншомовної освіти
в пізнавальному (культурознавчому), розвиваючому (психологічному),
виховному (педагогічному) і навчальному (соціальному) аспектах.
Навряд чи знайдеться людина, яка стане стверджувати, що вона володіє
всім культурним багатством свого рідного народу. В той же час ця людина,
безумовно, є носієм своєї культури, розуміє її та відчуває її дух, володіє
відповідним менталітетом.
Аби досягти такого ж розуміння в іншомовній освіті необхідно:
по-перше: взаєморозуміння в міжкультурному діалозі можна досягти
лише в тому випадку, якщо учасники діалогу знайомі з національною
культурою, визнають її цінність;
по-друге: менталітет складається лише завдяки опануванню культури;
по-третє: всю культуру країни іноземної мови, що вивчається, в повному
обсязі в процесі іншомовної освіти засвоїти неможливо;
по-четверте: засвоєння розрізнених фактів культури не обов’язково
призведе до “входження” в чужий менталітет.
Тому необхідно, аби духовне вдосконалення студентів відбувалося на
основі не лише розуміння нової культури, але в її діалозі з рідною.
При вивченні іноземної мови важно не лише правильно розуміти, що
говориться, але й володіти мовними прийомами, характерними для носіїв
мови. Однією з неодмінних умов досягнення такого рівня спілкування на
іноземній мові є уміння співвіднести ці особливості з нормами і звичними
зворотами рідної мови і визначити правильну лінію мовної поведінки,
уникаючи при цьому потенційних помилок, пов’язаних з незнанням образу
мислення співбесідника і норм мовної поведінки, обумовленої
розбіжностями в національних менталітетах.
При вивченні чужої культури дуже часто забувається, що культури не
існують у вакуумі, що вони нерозривно пов’язані. Пізнання культури
іншомовних країн не має бути самоціллю, але лише приводом для глибшого
розуміння й осмислення своєї рідної культури.
Отже, діалог культур, успішна міжкультурна комунікація неможлива
без знання власної культури і культури країни мови, що вивчається, при
232

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

цьому культура повинна усвідомлюватися як стиль життя і національний
менталітет людей. Саме тому, на сучасному етапі розвитку освіти на
перший план виходить іншомовна освіта, однією з цілей якої є підготовка
до адекватного сприйняття представників інших культур, інакше кажучи,
виховання студентів-іноземців у контексті діалогу культур.
Список використаних джерел
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ
ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОРОСЛИХ
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Мудра О. М.
Україна, Тернопіль, Тернопільський національний
економічний університет
На початку ХХ століття розвиток психіки традиційно розглядався лише
в періоди біологічного росту та дозрівання організму людини, тобто до
15–16 років (О. Клапаред, В. Джеймс та ін.). Психіка дорослих від 15–18
до 55–60 років аналізувалася як стаціонарний стан, так звана психічна
„скам’янілість” („фосилізація”), тобто перманентна зупинка удосконалення
навичок. Зазначений стан характеризувався лише динамікою накопичення
знань, умінь та навичок, але відсутністю будь-яких якісних чи структурних
змін [3: 161].
Такі уявлення щодо психічного розвитку дорослої людини не
відповідають сучасним даним психофізіології, психології та геронтології.
Ж. Вітлін, провівши серію досліджень щодо вирішення проблеми
успішності вивчення іноземної мови у різні періоди життя дорослих
людей, дійшов висновку, що: вік не зменшує здібностей дорослих
(принаймні до 35–40 років) оволодівати знаннями та інтелектуальними
уміннями; під час тривалого навчання у дорослих усе більше
розвиваються загальні та спеціальні здібності до навчання; будь-яка
довготривала систематична діяльність зазвичай призводить до
підвищеної працездатності дорослої людини [2: 32].
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Здібності до іншомовного опанування певною мірою залежать від
цілого ряду факторів, які необхідно враховувати, обираючи прийоми та
методи навчання в кожній конкретній ситуації, зокрема від анатомофізіологічних, комплексу психологічних факторів, детермінованих
зовнішнім середовищем.
Наявність у дорослих високого рівня мотивації дозволяє отримати
позитивні результати за дуже короткий проміжок часу. Дорослий після
інтенсивного, але короткотривалого (близько 10 хвилин) тренування
здатний зберігати в пам’яті значну кількість іноземних слів, набуті навички,
а також використовувати засвоєну іншомовну інформацію протягом
одного року і більше [2: 62].
Розробляючи навчальний курс з іноземної мови для дорослих, до
уваги потрібно брати і практичні потреби дорослої людини, які, без
сумніву, суттєво відрізняються від потреб шкільної чи студентської
категорії, оскільки дорослі зацікавлені у практичному застосуванні
набутих знань у своїй професійній діяльності. Раціональне використання
рівня базової підготовки в процесі навчання також сприяє досягненню
високих результатів, а уява допомагає уникнути втоми, активізувати
роботу підсвідомості, ліквідувати психологічні бар’єри дорослого
слухача.
Щодо пам’яті, то слід зазначити, що у дорослих вищий рівень
механічної пам’яті, ніж у дітей. Це дає можливість викладачу успішно
використовувати ряди тематично організованих слів, щоб швидко
збільшувати словниковий запас. Ефективність іншомовної підготовки
дорослих залежить також від механізмів процесу забування. Під час
навчання іноземних мов більшість викладачів часто використовують жести
та інші невербальні засоби, вбачаючи можливість запропонувати частину
навчального матеріалу на мимовільне запам’ятовування слухачів.
Застосування мови жестів збуджує зацікавленість, інтерес, підвищує
мотивацію та емоційний стан, особливо, під час введення нового
навчального матеріалу, комунікативних вправ, оскільки вони допомагають
здійснювати висловлювання [4].
Психолого-вікові особливості дорослої аудиторії тісно пов’язані з
особливостями умов навчання іноземної мови. Необхідно враховувати
те, що у дорослих існує перерва після закінчення певного навчального
закладу. За цей час звичка до регулярного навчального процесу
втрачається, декому важко сконцентрувати свою увагу на заняттях,
виконанні домашніх завдань, вивченню великої кількості іншомовної
інформації. Доцільно максимально „ розвантажити” дорослих у
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позаурочний час, тобто мінімальна кількість домашніх завдань при
максимальній інтенсивній роботі на заняттях.
До уваги варто також брати соціальне становище слухачів, тобто так
зване „лице”, яке дорослі бояться втратити, зробивши, як вони думають,
хоча б одну помилку. „Мовний шок” чи психологічний бар’єр, на нашу
думку, є однією з найбільших психологічних труднощів у роботі з
дорослою аудиторією, і саме авторитет викладача та творча організація
ним навчального процесу повинні створювати сприятливу атмосферу на
заняттях [1].
Групова робота є характерною для іншомовної підготовки дорослих,
оскільки такі заняття дають можливість спілкуватися в ситуаціях,
максимально наближених до реальних, вирватися із замкненого кола (з
осередку колег по роботі, членів сім’ї) і спробувати себе на цілковито
іншому рівні спілкування з новими людьми. Особливу увагу слід приділяти
навчальним прийомам, серед яких рольова гра посідає важливе місце.
Щодо атмосфери на заняттях, то вона повинна максимально дозволити
слухачам розслабитися, забути про „не можу”, свій страх перед новим,
але водночас максимально сконцентруватися на навчальному матеріалі.
Значною мірою це залежить від організації навчального процесу, і
особливо, від організації навчального простору. Загальновідомо, що
зацікавленість, допитливість, прагнення до знань стимулюють будь-який
навчальний процес, у тому числі – і процес вивчення іноземної мови.
Висока оцінка зусиль дорослих, навіть якщо їхні результати ще не
відповідають остаточним цілям навчання, тактовність, доброзичливість
допомагають досягти дуже високих результатів.
Список використаних джерел
1. Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как достигается сотрудничество преподавателя и
обучаемого / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова // Иностранные языки в школе. – 2000. –
№ 5. – С. 28–33. 2. Методические рекомендации по учету психологических
особенностей взрослых в процессе обучения иностранному языку : метод. реком.,
разраб. И.Л. Витлиным. – Л. : 1976. – 110 с. 3. Теоретические основы непрерывного
образования / под ред. В.Г. Онушкина. – М. : Педагогика, 1987. – 208 с. 4. Щербак
О.А. Лінгвопсихологічні особливості та засоби навчання французького писемного
мовлення за інтенсивною методикою / О.А. Щербак // Іноземні мови. – 1999. –
№ 3. – С. 8–10.
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МОВНА ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ
МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Нагачевська С.А.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
Підготовка у нашій країні іноземних фахівців – це одна з ефективних
форм культурного і наукового співробітництва, що сприяє зміцненню
авторитету України на міжнародній арені та є джерелом додаткового
фінансування освіти. Найбільшою популярністю у іноземних громадян
користуються медичні і фармацевтичні спеціальності. Лінгвістична
підготовка іноземних студентів побудована з урахуванням особливостей
майбутньої професійної діяльності медиків і передбачає формування умінь
і знань у різних сферах навчально-професійної діяльності.
Для іноземного студента гарантією якісної професійної підготовки є
володіння мовою навчання. У межах навчальної програми засвоюються
мовні знання, формуються мовні і комунікативні навички й уміння.
Практичне заняття з іноземної мови (української чи російської) будується
відповідно до принципів сучасної методики вивчення нерідної мови на
комунікативній основі. Одним із ключових принципів вивчення мови
студентами медичного профілю є принцип професійної спрямованості,
який робить підхід до вивчення нерідної мови як до навчання мовної
діяльності у професійній сфері.
Оскільки головною метою навчального процесу є формування
комунікативної компетенції в навчально-професійній сфері спілкування,
відбір навчальних матеріалів здійснюється згідно з завданням підготовки
студентів до реальних ситуацій спілкування (на лекціях, практичних
заняттях, в лабораторії, на клінічній практиці, тощо). Це передбачає
інтеграцію вивчення мови з вивченням спеціальних дисціплин.
На початковому етапі навчання студенти засвоюють основи
граматичного ладу, лексичного мінімуму, що становить фундамент
володіння мовою. На наступному етапі розширюється вивчення мови в
навчально-науковій сфері. Вивчаючи мову спеціальності, іноземні учні
медичного профілю засвоюють найбільш частотні, комунікативно цінні
мовні засоби наукового стилю мовлення на основі профільних дисциплін,
знайомляться зі структурними моделями текстів, характерних для
медичних дисциплін, формують загальнонауковий термінологічний і
понятійний апарат. Формування мовленнєвих, мовних навичок і умінь на
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матеріалі наукового стилю мови дозволяє студентам-іноземцям включитися
в навчальний процес.
Формування єдиного мовного поля передбачає інтеграцію вивчення
мови з навчанням спеціальних дисциплін і забезпечується повторюванністю
термінологічних одиниць та синтаксичних конструкцій.Таке засвоєння
мови має суто функціональний, дещо однобічний характер. Удосконалити
свої знання та поглибити рівень володіння мовою іноземні студенти мають
змогу на елективних курсах.
Список використаних джерел
1. Костомаров В.Г. Методика преподавания русского языка как иностранного /
В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова. – М., 1990. 2 . Пассов Е.И. Основы
коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е.И. Пассов. –
М., 1989.3 . Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как
иностранного / А.Н. Щукин. (Под ред. А.Н. Щукина) – М., 1990.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ И ПРИОБЩЕНИЯ
К РУССКО-УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(из опыта работы с иностранными студентами)
Назаретян И.Н., Гиль С.И., Рева О.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
В данном сообщении рассматриваются направления и формы
внеаудиторной воспитательной работы в учебном процессе и их значение
в формировании интереса к русско-украинской культуре.
В последние десятилетия в связи с изменением социально-политических
реалий воспитательная работа с иностранными учащимися приобретает
новые направления и формы. На подготовительном факультете Центра
международного образования (ЦМО) Харьковского национального
университета им. В Н. Каразина в рамках воспитательной работы всё
более устойчивое место занимают мероприятия творческого характера.
Они привлекают интерес многих студентов, предоставляя возможность
продемонстрировать творческие способности личности, а именно:
актёрское и ораторское мастерство; умение петь, танцевать, рисовать,
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играть на музыкальных инструментах. Для развития творческих
способностей студентов преподавателями ЦМО создаются благоприятные
условия. На подготовительном факультете ЦМО работают два педагога
музыкальной фонетики, имеющие специальное музыкальное образование,
что позволяет организовать работу со студентами на профессиональном
уровне. Итогом этой работы являются тематические уроки, проходящие
в форме концертов, конкурсы рисунков, художественных фотографий,
выставки творческих работ студентов.
Целями внеаудиторной воспитательной работы являются приобщение
иностранных студентов к русско-украинской культуре, формирование
опыта межкультурного общения, толерантного отношения студентов
разных национальностей, мировоззрений и вероисповеданий, снятие
трудностей адаптационного периода, создание благоприятного
эмоционально-психологического фона обучения.
Задачи внеаудиторной работы состоят в формировании понимания
русско-украинской ментальности, воспитании толерантного отношения к
различным культурам через слово, музыку, живопись, танец, а также в
реализации творческих способностей иностранных студентов. Все
мероприятия внеаудиторной работы призваны помочь иностранным
студентам как можно скорее адаптироваться к культуре страны, узнать
правила этикета, найти друзей.
Уже в первые недели обучения студенты принимают участие в выставке
творческих работ “Осенняя икебана”. Подготовка к этому мероприятию
имеет особое значение. Студенты вместе со своим преподавателем идут
на прогулку в парк и в неформальной обстановке собирают материал для
будущей композиции, что позволяет создать тёплые доверительные
отношения между преподавателем и студентами. При презентации работ
возникает удивительная атмосфера общения, обмен эмоциями,
зарождение первых дружеских контактов представителей разных культур.
С целью создания атмосферы эмоционального подъёма, снятия
адаптационных трудностей в период отсутствия активной коммуникации
проводится вернисаж студенческого рисунка. В своих рисунках студенты
отражают первые впечатления об Украине и Харькове. Это мероприятие
способствует зарождению эмоционально-личностных контактов между
студентами.
Вышеперечисленные формы внеаудиторной деятельности являются, на
наш взгляд, актуальными в первые месяцы обучения иностранных
студентов на подготовительном факультете, так как они не требуют
определённой языковой подготовки, но, в свою очередь, стимулируют
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творческую активность студентов и вносят определённый вклад в
гуманизацию учебно-воспитательного процесса в целом.
Важным направлением внеаудиторной воспитательной работы являются
общефакультетские тематические уроки-концерты, которые проходят в
актовом зале на большой сцене, перед многочисленной аудиторией. В
течение года на подготовительном факультете проходят следующие
тематические уроки: “Давайте познакомимся!”, “Новый год в Украине”,
“Украина”, “Мы уже говорим по-русски”. Проведение таких уроков
требует серьёзной предварительной подготовки, как от преподавателей,
так и от студентов. Создание сценария, работа с ведущими, подготовка
чтецов, работа над песенным репертуаром, постановка танцев,
театрализованных сценок, создание наглядности и подготовка
мультимедийного сопровождения – это то, что предшествует уроку. Именно
в этой работе студенты проявляют свои таланты и умения, а также познают
русско-украинскую ментальность.
На первом тематическом уроке-концерте “Давайте познакомимся!”
студенты впервые собираются все вместе в большом зале и представляют
свою страну посредством рассказа, песни, танца и оригинального
видеоролика, подготовленного каждым землячеством, что позволяет
студентам узнать культуру и традиции разных стран и народов. Этот урок
всегда вызывает большой эмоциональный подъём, способствует
сплочению студентов разных стран в единую интернациональную семью.
В середине учебного года, когда студенты уже имеют начальный
уровень владения языком, а также знания об Украине, полученные на
уроках страноведения, проводится тематический урок-концерт “Украина”,
целью которого является знакомство с историей, культурными ценностями
и традициями нашей страны. В концертной программе звучат стихи и
песни на украинском языке в исполнении иностранных студентов.
В конце учебного года, когда иностранные студенты уже могут показать
своё владение русским языком, проводится заключительный итоговый
вечер “Мы уже говорим по-русски”. Все стихотворные тексты, сценки,
конферанс, музыкальные номера – самодеятельное творчество студентов,
основанное на событиях и фактах студенческой жизни. На этом вечере
студенты демонстрируют не только свои таланты, но и уровень владения
русским языком.
Данные формы работы, на наш взгляд, являются наиболее интересными
и востребованными иностранными учащимися. Они позволяют
реализовать творческие способности личности и приобщить студентов
разных культур и вероисповеданий к русско-украинской ментальности.
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ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПІДГОТОВЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Намакштанська І.Є., Новикова Ю.М.
Україна, Макіївка, Донбаська національна
академія будівництва і архітектури
Серед усієї різноманітності мовного матеріалу, що підлягає засвоєнню
іноземними студентами, лексика посідає особливе місце. Накопичений
лексичний фонд сприяє розвитку мовної компетенції студентів, а також
їхнього пошуково-творчого потенціалу.
Відбір лексичного мінімуму (а саме він визначає межі лексичного
матеріалу, який має бути засвоєний на кожному конкретному етапі
навчання) відбувається систематично через координацію календарнотематичних планів з усіх навчальних дисциплін. Викладачі мовної
підготовки і природничих дисциплін спільними зусиллями відбирають
спеціальну лексику, що забезпечує потреби студентів на тому чи іншому
етапі навчання.
Робота над елементарним (або ініціативним) говорінням і сприйняттям
усної мови на невеликому лексико-граматичному матеріалі починається
вже з перших занять. Ситуації повсякденного спілкування, що будуються
за типом мікродіалогів, активно розвивають усне мовлення студентів. При
цьому особлива увага приділяється побудові речення: порядку слів,
зчепленню, дієслівному керуванню, системі питання-відповідь.
Ознайомлення іноземних студентів з новими лексичними одиницями
починається, як правило, з розкриття їхніх значень. Одним з ефективних
способів тлумачення лексичних одиниць є наочна демонстрація
предметів, малюнків, картин тощо. Інші способи розкриття лексичного
значення слів – за допомогою контексту, введення слів у речення; через
їхню дефініцію, тобто опис значення нового слова за допомогою уже
відомих слів тощо. Вибір способу тлумачення залежить від цілої низки
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чинників, насамперед від особливостей самого слова: його форми,
значення, сполучуваності. Так, слова, що виражають абстрактні поняття,
недоцільно пояснювати за допомогою унаочнення або контексту. Слід
брати до уваги належність слова до активного чи пасивного словника,
а також ступінь мовної підготовки студентів. На початковому етапі
навчання переважають такі способи тлумачень, як наочність та
однослівний переклад, а на подальших етапах можна застосовувати
дефініцію або тлумачення іноземною мовою тощо.
Ефективним способом введення нового мовного матеріалу на початку
кожного заняття – лексичного мінімуму – (фонетико-орфографічного,
синтаксичного й лексичного) є його подання у графічній формі (або у
графічно-логічній структурі загального змісту тексту чи всього заняття)
– з метою створення у студентів загального уявлення про ту чи іншу
тему. Актуальне наочне подання лексичного мінімуму: у вигляді
презентацій, відеороликів, малюнків, схем, таблиць.
Необхідною передумовою успішного навчання іноземних студентів є
оптимальна організація навчальних матеріалів з урахуванням лексичного
мінімуму, що виноситься на кожне заняття. При цьому, у першу чергу,
визначаються:
1. Мета і завдання навчання.
2. Етапи й умови навчання.
3. Загальний обсяг навчального матеріалу.
4. Дозування матеріалу за етапами навчання, лексичний мінімум.
5. Час, що витрачається на опрацювання кожної теми (підтеми).
З перших занять вводиться новий мовний матеріал – тексти (фонетичні,
лексичні, граматичні, на розуміння прочитаного, на навички письма)
обсягом 150 слів. Методика складання текстів вимагає:
а) урахування лексичного матеріалу, що вивчається;
б) визначення кола питань, які можуть бути поставлені за текстом;
в) оптимальної форми формулювання питання;
д) передбачення можливих помилок ї способів їх усунення.
На кожному занятті пропонуються невеликі підсумкові завдання, що
перевіряють рівень сформованості певних навичок, умінь як на основі
матеріалу нового заняття, так і раніше засвоєного матеріалу. Це може
бути декілька тестових завдань різного типу: закінчити речення, вибрати
правильну відповідь тощо.
Лексичний мінімум занять визначається спеціально розробленим
адаптованим посібником для іноземних студентів.
Посібник може мати таку структуру:
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– Певна кількість занять їз поясненням конкретного матеріалу.
– Лексичний мінімум.
– Граматичні таблиці.
– Аудитивні матеріали для розвитку слухової пам’яті й навичок
аудіювання.
– Різні види вправ і завдань (спеціальних передтекстових і
післятекстових), які навчають розумінню слів різними способами
здогадки.
– Тексти країнознавчого характеру з мовними й поведінковими кліше
(вводяться з перших днів перебування іноземних студентів в Україні).
– Короткі гумористичні розповіді, жарти, прислів’я, приказки,
пов’язані з позитивними емоціями.
Вправи посібника будуються на ситуативно-комунікативній основі з
урахуванням вивченого лексико-граматичного матеріалу. Послідовність
вправ і завдань має відповідати принципу поступового наростання ступеня
їхньої складності в межах кожного заняття за кількістю навичок та умінь,
потрібних для виконання. Важливо, щоб посібник забезпечував
діяльнісний, комунікативний підхід до навчання й розвивав навички
мовлення (в основному, діалогічного) на основі добре відібраного і
градуйованого мовного матеріалу.
Отже, нагромадження словникового запасу іноземними студентами й
уміння його використовувати є передумовою оволодіння ними всіма
видами мовленнєвої діяльності, формування їхньої комунікативної
компетенції.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ РКИ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧАЩИХСЯ
Никулина И.Я.
Украина, Одесса, Одесский государственный
экономический университет
Современная методика обучения русскому языку как иностранному
движется в направлении поиска методов, ориентированных на учет
индивидуальных особенностей личности, т.е. методов, которые бы не
усредняли учащихся, не подгоняли их под общепринятую планку образца,
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а наоборот, как можно максимальнее развивали бы индивидуальные
особенности каждого.
Мир представляет собой бесконечное разнообразие всевозможных
сенсорных проявлений, но мы способны воспринимать лишь малую часть
этого разнообразия. И та часть, которую мы воспринимаем, фильтруется
нашим уникальным опытом, культурой, языком, убеждениями, ценностями
и предположениями. Каждый из нас живет в своей уникальной реальности,
построенной на основе индивидуального опыта, и мы действуем,
соответственно, опираясь на эту реальность, на нашу модель мира. Однако
сам мир всегда богаче и шире, чем те субъективные идеи, которые мы
имеем относительно него. Следовательно, фильтры, которые мы накладываем
на наше восприятие, определяют тот мир, в котором мы живем. Когда мы
думаем о том, что видим, слышим и ощущаем, мы воссоздаем эти картины,
звуки и ощущения внутри себя. Мы вновь переживаем информацию в той
сенсорной форме, в которой мы первоначально ее воспринимали. Мышление
является столь очевидным и банальным действием, что мы никогда не
задумываемся о нем. Мы предпочитаем думать о том, о чем мы думаем, а
не о том, как мы думаем. Мы также предполагаем, что другие люди думают
точно так же, как и мы.
Мы используем свои органы чувств внешним способом, чтобы
воспринимать мир, и внутренним способом, чтобы “репрезентировать”
(перепредставлять) переживания самим себе. Способы получения,
хранения и кодирования информацию в сознании, – картинки, звуки,
ощущения, запахи и вкусы – известны как репрезентативные системы.
Репрезентативные системы подразделяются на визуальные, аудиальные и
кинестетические.
Мы используем язык для передачи мыслей, поэтому неудивительно,
что слова являются зеркалом, отражающим способ мышления. Например,
выбор слов показывает, какая репрезентативная система используется в
данный момент. Визуал, прочитавший книгу, может отметить, как много
он увидел в этой книге, как хорошо подобраны примеры,
иллюстрирующие основную идею, и что она написана с блеском. Аудиалу,
прочитавшему ту же самую книгу, может не понравиться тон книги, ее
резкий стиль. Он заметит, что фактически не мог настроиться на идеи
автора и хотел бы потолковать с ним об этом. Кинестетик, проделавший
ту же самую работу, почувствует, что предмет разбирается очень
взвешенно. Ему импонирует манера, в которой автор затронул все
ключевые моменты, и он легко ухватил все новые идеи. Он чувствует
симпатию по отношению к автору.
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Каждая репрезентативная система имеет свой собственный “язык”.
Если вы способны понимать и говорить с человеком, используя “язык”
предпочитаемой им репрезентативной системы, то вы прокладываете
путь к доверию, которое очень важно для любых взаимоотношений. В
своих объяснениях преподавателю, чтобы быть понятным и интересным
всем ученикам, следует использовать различные предикаты всех трех
репрезентативных систем.
Итак, можно констатировать, что информация из внешнего мира
поступает, усваивается и вызывается из памяти с помощью картинок,
звуков и ощущений (репрезентативных систем). И каждый человек имеет
свой предпочитаемый канал восприятия. Учитывая то, что стиль обучения
– это определенный подход к развитию вышеперечисленных процессов
(восприятия, усвоения, вызывания из памяти), можно утверждать, что
стиль обучения напрямую зависит от предпочитаемых конкретным
человеком систем восприятия окружающего мира. В соответствии с
классификацией репрезентативных систем, логично выделить
следующие три стиля обучен ия: визуальны й, аудиа льн ый и
ки нестетический . Визуальны й стиль обучен ия предп олага ет
использование доски, работу с ручкой и бумагой, чтение учебника “про
себя”, просмотр учебных фильмов. Аудиальный стиль обучения
предполагает слушание лекций, диалоговый режим, дискуссии,
использование аудиокассет, чтение вслух. Кинестетический стиль
обучения предполагает взаимодействие, ролевые игры, соревнования,
работу в группах.
Стиль обучения – определенный подход к выработке у учащегося
механизмов усвоения, приобретения, запоминания и вызывания из памяти
информации. Студенты с разными стилями обучения отличаются и
характером восприятия учебной информации, и типом общения со
сверстниками и преподавателями, и многими другими качествами. Давно
уже известен тот факт, что абсолютно все учащиеся могут учиться.
Единственное на что они могут оказаться не способными, – это учиться
так, как предписывается конкретной программой, учебником или
преподавателем, т.е. по определенному стилю. Поэтому при обучении
желательно использовать более одного набора учебных материалов,
ориентированных на несколько стилей обучения. Возможен подбор
домашних заданий таким образом, чтобы дать студенту возможность
справиться с ним с использованием предпочитаемого им стиля обучения.
Также для осуществления индивидуального подхода к обучению
преподавателю необходимо использовать в своей речи синестезию (связь
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между репрезентативными системами), тем самым добиваясь более
глубокого понимания учебного материала любым учащимся, независимо
от стиля обучения.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Ногай В.П.
Україна, Одеса, Одеський державний економічний університет
Раціональне впровадження дистанційного навчання у ВНЗ не можливе
без застосування інформаційно-комп’ютерних технологій, які допомагають
розширити можливості як викладачів, так і студентів, а також зробити
вирішальний вплив на зміну та покращення освіти.
Традиційно, філософія освіти, основана на безпосередньому
спілкуванні викладача та студента, сьогодні доповнюється
комунікативними технологіями, які несе з собою інформатизація освіти,
зокрема, дистанційне навчання.
Гнучкість і динаміка дистанційної форми навчання певною мірою
санкціонують і дозволяють застосовувати її в якості самостійної форми,
або самодостатнього елементу очного чи заочного навчання на окремих
етапах.
Метою як традиційного, так і дистанційного навчання української мови
як іноземної у вищій школі є оволодіння студентами комунікативними
компетенціями, що дозволяють реалізувати їхні знання, уміння, навички
для розв’язання конкретних комунікативних завдань у реальних життєвих
ситуаціях. Українська мова виступає як засіб комунікації, спілкування з
представниками інших націй, отже в освіті продовжує розвиватися і надалі
культурологічний підхід у навчанні в межах концепції “діалогу культур”,
з метою формування полімовної грамотності студентів-іноземців.
Крізь призму дослідження особливостей електронної комунікації
здійснено аксіологічний аналіз комунікативної природи дистанційного
навчання, й показано, що електронна комунікація підтримує процес
навчання шляхом залучення студентів до знань, які містяться в
інформаційному контенті дистанційного курсу (водночас процес
електронної комунікації залежить від рівня інтерактивності та зворотного
зв’язку) [3].
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Як свідчать практика й ряд досліджень, тенденція навчання чітко
розвивається в напрямку змішаного навчання. Під змішаним навчанням
прийнято розуміти об’єднання формальних засобів навчання – роботи в
аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними,
наприклад, обговоренням за допомогою електронної пошти й інтернетконференцій.
Якісні переваги дистанційної освіти в цілому є об’єктом дебатів, що
не припиняються. Але так чи інакше, загальновизнаним є той факт, що
всі раніше існуючі системи дистанційного навчання були не в змозі
створити умови для нормального діалогу викладачів і студентів один з
одним. Інтерактивні засоби (комп’ютерна комунікативність, відео
конференції й електронна пошта) стали впроваджуватися в освітній
процес саме для того, щоб надати студентам такі умови, а також дати їм
необмежені можливості самостійної інформаційної роботи. І вже зараз
є безліч свідчень того, що по цілому ряду показників результати
електронного онлайнового навчання навіть перевершують пов’язані з
ним очікування [2].
Інтерактивна взаємодія можлива як з іншими користувачами мережі
Інтернет (міжособова взаємодія), так і з самим середовищем
безпосередньо (взаємодія з середовищем). Інформація не просто
передається відправником до споживача, а й саме середовище створюється
та видозмінюється під її дією й уже в новому трансформованому вигляді
сприймається всіма учасниками.
Комп’ютерна комунікативність дає змогу викладачам мови та студентам
послуговуватися комп’ютером як універсальним засобом оброблення й
передавання інформації. Вона охоплює всі традиційні види і форми мовлення
– усну, писемну, внутрішню, монологічну та діалогічну.
Використання інтерактивності в дистанційному навчанні української
мови як іноземної дає можливість здобувати, удосконалювати та
відшліфовувати навички усного та писемного мовлення, передбачає
уміння користуватися інформаційними ресурсами комп’ютерних технологій
(діалог: “людина – комп”ютер”, “людина – комп”ютер – людина”).
Різні типи комп’ютерної комунікації детермінують інтенсивність діалогу.
Якщо обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти,
діалог уповільнюється, є високоструктурованим, оскільки здійснюється
в письмовій формі. Високий ступінь інтенсивності діалогу досягається за
допомогою комп’ютерних конференцій (форумів), у процесі яких
користувач відповідає на запитання інших і кожен бере участь у діалозі,
інформаційно збагачуючи його.
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Найефективнішою формою проведення як групових, так і
індивідуальних навчальних занять з української мови як іноземної в системі
дистанційної освіти є використання систем відеоконференцій. Використання
відеоконференції для передавання даних «зближуватиме» викладача і
студента, які знаходяться далеко один від одного, наблизить дистанційну
освіту до традиційної, до безпосереднього спілкування викладача із
студентом, лектора з аудиторією.
Отже, навчання студентів української мови як іноземної з використанням
мережі Інтернет та комп’ютерних засобів навчання дозволяє реалізувати
обґрунтований вибір найкращого варіанту навчання з погляду раціональної
витрати часу, розширення й удосконалення знань студентів, формування
повноцінного професійного розвитку особистості. Такі форми роботи
мають великий навчальний та методичний потенціал для перспективних
напрямків здійснення навчального процесу у вищому навчальному
закладі.
Список використаних джерел
1. Антипина О.Н. Дистанционное обучение на основе интернет-технологий /
О.Н. Антипина // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 4. – С. 50-53.
2. Дистанційне навчання – від теорії до практики, актуальний мережевий
семінар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua
3. Яценко Г.Ю. Комунікативність в системі дистанційного навчання: фактори
інтенсифікації : дис. канд. пед. наук : спец. 09.00.10 / Яценко Ганна Юріївна. –
2009.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
НА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
(ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ИМПЕРАТИВА
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ)
Обедникова Е.А.
Украина, Алчевск, Донбасский государственный
технический университет
Общеизвестно, что с некоторых пор в практике преподавания
иностранных языков господствует принцип их изучения на широком фоне
социально-культурной жизни народов, говорящих на этих языках, т. е.
“в тесной связи с миром изучаемого языка” (С.Г. Тер-Минасова).
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К числу “культуроносных” единиц в любом языке принадлежат
пословицы и поговорки, так как в них отражается отношение людей к
различным человеческим качествам. Пословицы и поговорки легко
ложатся в память. Их запоминание облегчается созвучиями, рифмами,
ритмикой, поэтому эти фольклорные тексты используются для
иллюстрации и закрепления в речи некоторых грамматических явлений.
Благодатным рабочим материалом они являются, например, при
изучении русского императива. Свою работу мы обычно организуем
следующим образом.
1. Презентация русских пословиц и поговорок в виде таблицы (см.:
[4]). Например:
Ситуативные
характеристики текста
Семь раз отмерь,
Перед тем, как
Говорится в качестве
один отрежь.
сделать что-то
совета обдумать все
серьезное, хорошо
перед началом какогоподумай.
нибудь дела.
Не имей сто рублей, Хорошо иметь много
Говорится, когда
а имей сто друзей.
друзей, друзья дороже друзья помогают
богатства, денег.
в беде.
Готовь сани летом,
Готовься ко всему
Говорится как совет
а телегу зимой.
заранее.
готовить заранее все,
что будет нужно
в будущем.
Век живи, век учись. Учиться можно всю
Говорят в качестве
жизнь, каждый день
совета постоянно
получать новые знания. учиться или в шутку,
когда узнают что-либо
новое, чего не знали
раньше.
Не в свои сани
Не берись за дело,
Говорится, когда
не садись.
с которым не сможешь очевидно, что человек
справиться.
не справится с делом,
за которое берется.
Береги честь
Совет молодым
Говорится молодым
смолоду.
с юности дорожить
людям в начале
честью, добрым
жизненного пути.
именем.
Фольклорный текст

Семантизация текста

248

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. После знакомства с содержанием пословиц и поговорок студентам
предлагаются следующие упражнения.
2.1. Какая пословица/поговорка соответствует следующим ситуациям:
Вы дарите своему товарищу на день рождения словарь и справочники.
Какую пословицу вы при этом употребите?
Вы хотите выразить благодарность друзьям, которые помогли вам в
трудную минуту.
Ваша подруга решила поступать на экономический факультет, потому
что так хотят ее родители, но ей нравится медицина. Что вы посоветуете
подруге?
2.2. “Узнайте” пословицу/поговорку по входящей в неё императивной
форме: Береги…; Готовь….
2.3. Вставьте пропущенный императив в фольклорный текст:
Семь раз…, один…
Век…, век…
… отвечать – … слушать
… честь смолоду
… сто рублей, а … сто друзей
Не в свои сани не …
… мне, кто твой друг, я скажу, кто ты.
2.4. Составьте мини-рассказ, употребив данные пословицы:
Береги честь смолоду.
Не спеши языком – торопись делом.
Не гордись словами – гордись делом.
Не в свои сани не садись.
Готовь сани летом, а телегу зимой.
Все задания направлены на достижение понимания иностранными
студентами семантики фольклорного текста и его ситуативных характеристик
(где, когда, с какой целью и в какой тональности он может быть
использован), а также на отработку усвоения его употребления в речи.
Предложенные нами задания, на наш взгляд, способны не только
зафиксировать в сознании иностранных студентов соответствующие
морфологические формы, но и представить им “мир изучаемого языка”
(С.Г. Тер-Минасова), культуру его носителей, их образ жизни,
национальный характер, менталитет и т.п.
Список использованных источников
1. Балыхина Т.М. Лингвокультурологический методический словарь /
Т.М. Балыхина, Н.Ю. Горчакова, А.А. Денисова. – М., 2008. 2. Маслова В.А.
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Лингвокультурология / В.А. Маслова. – М., 2004. 3. Тер-Минасова С.Г. Язык
и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М., 2000. 4. Фелицына В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения:
Лингвострановедческий словарь / В.П. Фелицына, Ю.Е. Прохоров. – М., 1988.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ УКРАИНОВЕДЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДРУЖБЫ
МЕЖДУ РОССИЙСКИМ И УКРАИНСКИМ НАРОДАМИ
Олейник Н.Н.
Россия, Белгород, Белгородский государственный университет
31 августа 2003 года Ученый совет Белгородского государственного
университета по инициативе юридического факультета, которая была
поддержана нашим ректором, профессором Дятченко Л.Я., исходя из
положений и требований Европейской хартии “О национальных
меньшинствах”, ФЗ РФ “О культурно-национальной автономии”,
договоров подписанных между Российской Федерацией и Украинским
государством, Белгородской и Харьковской областями “О создании
еврорегиона Слобожанщина”, приграничного расположения БелГУ,
состава населения Белгородчины и его давних дружественных отношений
и связей с украинским народом, принял решение о создании в нашем
университете кафедры украиноведения, первой в Российской Федерации.
О том, что эта задача назрела, свидетельствует то, что о решении
Ученого совета БелГУ сообщили все центральные и местные радио и
телеканалы России и Украины, а по Интернету это было доведено до
сведения всех зарубежных украинских организаций. Как нам сообщили
из центра Украиноведения в Киеве, информация об этом была размещена
на 2,8 тыс. сайтах.
В концепции развития кафедры украиноведения, утвержденной
ректором БелГУ, была поставлена задача стать основным интегрирующим
центром украиноведческой работы в нашем университете. Были
утверждены основные направления работы кафедры и определены главные
цели. Основная из них – создание учебных украиноведческих курсов и
организация их чтения для студентов всех специальностей. Кафедра также
должна была оказывать помощь в подготовке курсовых и дипломных
работ, связанных с историей, экономикой, правом и другими аспектами
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развития Украины, ее народов, заниматься научными исследованиями по
украиноведческой тематике. Она также должна была проводить другую
работу по укреплению дружбы между народами наших стран.
Как учебное подразделение вуза кафедра украиноведения должна
осуществлять четыре вида обязательной вузовской деятельности:
заниматься учебно-методической, учебной, научной и воспитательной
работой.
Если говорить об учебно-методической работе, то коллектив созданной
кафедры украиноведения встретился с огромными трудностями. В
Российской Федерации подобных кафедр не было и не существует
сегодня. Отсюда отсутствие учебных программ, необходимой учебнометодической литературы. В библиотеке БелГУ тогда, по сути, не было
никакой литературы об Украине.
Кафедра, усиленно работая в этом направлении, добилась, по мнению
ректората, определенных успехов. Уже в первые месяцы после ее создания
были разработаны семь учебных и рабочих программ по таким
дисциплинам, как “История Украины”, “История Слободской Украины
(Слобожанщины)”, “ История государства и права Украины”,
“Конституционное право Украины”, “История искусства и культуры
Украины”, “Украинский язык и литература”, спецкурс “Восточнославянские народы в прошлом и настоящем”. По заключению кафедр
Отечественной истории и Российской истории БелГУ их содержание в
целом соответствует современной российской концепции совместной
истории наших двух стран.
По дисциплинам “История Украины”, “История Слободской Украины
(Слобожанщины)” созданы и опубликованы курсы лекций общим
объемом 23 п.л. каждый. По названным курсам, а также и по таким
дисциплинам, как “Конституционное право Украины”, “История
государства и права Украины” были подготовлены “Учебно-методические
комплексы” и юниты на бумажном и электронном носителях информации
в среднем 11-12 п.л. каждый, а с хрестоматиями, тестами – около 20 п.л.
Таким образом, учебно-методические комплексы уже подготовлены по
четырем основным дисциплинам нашей кафедры. Готовятся и другие.
Второе основное направление нашей деятельности – это учебная работа
и организация учебного процесса. Кафедра уже с 2003/2004 учебного
года по заказу социально-теологического, экономического, юридического
и других факультетов начала чтение курсов по истории Украины, истории
государства и права Украины, конституционному праву Украины и другим
предметам. С 2004/2005 учебного года наши курсы читаются на 11-12
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факультетах дневной и заочной форм обучения и охватывают в среднем
около 3 тысяч студентов. Отметим, и это отрадно, что подавляющее
большинство студентов с большим интересом воспринимают созданные
нами курсы, просят помочь им приобрести литературу по Украине,
особенно тех районов Белгородской области, других территорий России,
где проживает много украинцев.
Третье направление нашей деятельности – участие в научной работе.
Безусловно, небольшой штатный состав кафедры осложняет ее
деятельность и уменьшает возможности. Но и в этом направление кафедра
стремится принять посильное участие. На кафедре была открыта
аспирантура, где в разное время занималось от двух до шести аспирантов.
Вместе с преподавателями они принимают активное участие в разработке
двух кафедральных научных тем: “История освоения и развития
Слобожанщины” и “Конституционно-правовое реформирование в
Украинском государстве”.
Кафедра украиноведения оказывает значительную помощь аспирантам
и преподавателям других кафедр в подготовке диссертационных и других
научных работ по проблемам, связанным с Украиной. Особое внимание
уделяется научно-студенческой работе. Так, ежегодно в научных кружках,
которые действуют в БелГУ на всех факультетах и кафедрах,
преподаватели нашей кафедры консультируют и оказывают помощь в
подготовке научно-студенческих работ, связанных с украиноведением.
Это сотни студентов. Ежегодно 60-80 студентов выступают с докладами
на факультетских и общеуниверситетской научно-студенческих
конференциях. По результатам этих конференций лучшие доклады
рекомендуются для научно-студенческих конференций, которые
организуются и проводятся в различных вузах Украины. В первую
очередь, в самых близких для нас вузах сопредельных с нами территорий:
Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской областей и
других.
В российских и украинских изданиях за последние пять лет
опубликовано более 150 статей и тезисов наших преподавателей,
аспирантов и студентов.
Таким образом, студенты, преподаватели и аспиранты нашего
университета пропагандируют историю, политику и современное развитие
Российской Федерации и нашего университета.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ТЕКСТОВ
Павильч А.А.
Республика Беларусь, Минск, Минский государственный
лингвистический университет
Методология как способ организации компаративного анализа
лингвокультурных текстов охватывает следующие уровни:
- эмпирический – способствует накоплению исходного материала
исследований;
- философский – обеспечивает когнитивные процедуры анализа
межкультурного дискурса, рефлексию и конструирование межкультурных
различий;
- теоретический (концептуальный) – определяет логику построения
научной гипотезы и смысловое единство понятийно-категориальных
отношений исследования;
инструментальный – охватывает совокупность средств (методов,
приемов, подходов) научного анализа.
Компаративный подход в изучении лингвокультурных текстов не
исчерпывается лишь сравнительным методом и наряду с ним включает
совокупность разных методологических и технологических подходов,
теоретических и эмпирических методов, способствующих организации
аналитических процедур и установлению отношений между
сравниваемыми объектами. Их комплексное использование обеспечивает
возможность для взаимодополнения научного инструментария и поиска
альтернативных путей исследования.
Этнологический, исторический и лингвистический подходы в
методологическом комплексе культурологической компаративистики
позволяют привлечь в сравнительных исследованиях разнообразный
фактический материал, формируя эмпирическую базу для дальнейших
научных интерпретаций. Благодаря их сопутствию обеспечивается
описательный (дескриптивный) подход в компаративных исследованиях,
являющийся по своему характеру технологическим. Он способствует
накоплению и отбору необходимой исходной информации для
сравнительного анализа. Наряду с термином описательный подход в
качестве синонимичного названия в компаративистике часто используется
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более узкое определение – этнографический, которое указывает на
содержательную специфику и источник происхождения эмпирических
данных.
Поскольку сравнительное исследование объектов культуры
предполагает установление степени подобия и различия между ними, то
последующим после описания этапом анализа является сопоставление,
акцентирующее внимание на выявлении несоответствий и контрастных
черт между предметами соотношения. Сопоставительный
(дихотомический) подход в компаративистике способствует
упорядочению и систематизации информации, собранной на начальном
этапе описания.
Изучение текстов лингвокультурного содержания предполагает
обращение к текстологическому подходу, предоставляющему
возможность непосредственного анализа первоисточников.
Семиотический подход дает основание для рассмотрения межкультурного
дискурса в качестве знаковой репрезентации межкультурных различий и
разных символических воплощений опыта культурных взаимодействий.
Возможностями интерпретации текстовых ресурсов располагает метод
дискурсивного анализа. Он включает совокупность приемов когнитивного
анализа, направленных на изучение коммуникативных событий, коннотаций
речевого поведения, выявление разнообразных конструкций культурной
идентичности, установление параллелей и различий, репрезентированных
в культурных текстах и интертекстах.
Компаративистика использует методологические подходы
герменевтики, предполагающие учет историко-культурных,
этнонациональных, религиозных контекстов в интерпретации культурной
специфики.
Применение технологий деконструкции в сравнительном анализе
культурных текстов и их составляющих позволяет сосредоточить внимание
не только на их внутренней структуре, но и на контекстуальной стороне,
выходящей за рамки структурного осмысления. Такой подход
способствует постижению логики построения культурного факта и его
последующей интерпретации.
Аксиологический подход в исследовании межкультурных различий
помогает определить ценностную детерминированность реалий
социокультурной действительности и выявить существенные коннотации
допустимых коммуникативных контактов.
Обращение к психоаналитическим интерпретациям межкультурных
различий позволяет учесть роль бессознательных импульсов в продуктах
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творческой деятельности представителей разных культур и установить
влияние фактов бессознательного в коммуникативных отношениях.
Методология психоанализа способствует выявлению особенностей
протекания коммуникативных процессов и специфики содержания
межкультурных взаимодействий.
Методология лингвокультурологической компаративистики как
исследовательской парадигмы формировалась на основе интеграции
теоретического и эмпирического опыта разных отраслей научного знания
и предопределена предметной областью, целью и задачами сравнительного
анализа. Методологический потенциал лингвокультурологической
компаративистики включает комплекс научных подходов к получению
сравнительного знания; принципов и способов осмысления
социокультурной и этнокультурной реальности. В современной практике
компаративного анализа лингвокультурных текстов распространено
взаимодополнение исследовательских подходов.

ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПОСОБИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ РЕФЕРИРОВАНИЮ
НА СТАРШИХ КУРСАХ ВУЗА
Павленко М.И.
Украина, Симферополь, Государственное учреждение
“Крымский государственный медицинский
университет имени С.И. Георгиевского”
Успешность обучения в высшем учебном заведении в значительной
степени зависит от умения студентов извлекать информацию из разных
источников и перерабатывать её. С этой целью в рамках программ по
русскому языку для иностранных студентов подготовительных и основных
факультетов предусмотрено обучение разным видам аналитикосинтетической деятельности при извлечении и переработке информации.
Одним из видов такой деятельности является реферирование. В процессе
обучения русскому языку это умение формируется поэтапно, начиная с
обучения конспектированию и элементам реферирования на
подготовительном факультете и заканчивая целенаправленным его
формированием на старших курсах. С этой целью нами были созданы
следующие учебные пособия для иностранных студентов-нефилогов III255
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IV курсов: “Обучение реферированию научного текста. Часть 1. Медикобиологический профиль. Часть 2. Экономическмй профиль: Учебное
пособие/ Павленко М.И., Алексеенко Т.Н., Копылова Е.В., Тростинская
О.Н.- Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009”.
При создании этих пособий мы исходили из следующих принципов:
1) базовым умением для реферирования является умение
конспектировать текст (один или несколько со сходной тематикой),
формируемое на подготовительном факультете и первом-втором курсах
основного этапа обучения русскому языку; 2) обучать реферированию
на старших курсах целесообразно не только по одному, но и по
нескольким источникам (научным статьям по одной тематике по
специальности студентов); 3) кроме письменного реферирования,
целесообразно обучать иностранных студентов составлению устного
реферата (устному реферированию).
Обе части учебного пособия состоят из восьми занятий, первое из
которых является вводным, второе – демонстрационно-обучающим, а
остальные – собственно обучающими.
Следует отметить, что в добавление к умению конспектирования,
позволяющему иностранным учащимся передать основное содержание
учебно-научного текста по его специальности в краткой форме, умение
реферирования предполагает знание и понимание иностранными студентами
назначения реферата, его построения, языковых средств оформления его
структурных частей. Поэтому во вводном занятии обеих частей пособий
иностранные студенты знакомятся с понятием “реферат” и его основными
характеристиками. Следующее, демонстрационно-обучающее занятие,
ставит целью обучение основным правилам написания реферата. Вопервых, оно даёт возможность иностранным студентам сравнить статью
по специальности с уже готовым рефератом по данной статье по целому
ряду параметров: объём статьи и реферата, структура статьи и реферата
(наличие в реферате введения, главной части и заключения). Кроме того,
в ходе этого же занятия иностранные студенты обращают внимание на
языковые средства оформления структурных частей реферата –
реферативные клише и на логичность изложения информации в реферате.
До сознания студентов доводится мысль, что условия выбора
реферативных клише диктуются коммуникативной интенцией
композиционно-смыслового блока реферируемой статьи. Логичность
изложения информации в реферате проявляется в последовательном
движении мысли от одной смысловой части к другой, от одного
предложения к другому и, как результат, использовании различных средств
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связи предложений и частей текста. И, наконец, особое внимание
уделяется наблюдению студентов над способом передачи основного
содержания статьи в реферате – с обязательными трансформациями
исходного текста.
В последующих трёх занятиях эти навыки реферирования
развиваются и закрепляются в устной и письменной формах на материале
одного источника, которым является типовая по содержанию статья с
композиционно-воспроизводимой структурой. В пособиях представлены
статьи-описания предмета (науки, понятия, вещества и т.д.), процесса,
проблемы и смешанный тип текста (например, характерный для
медицинского подстиля научного стиля речи текст-описание заболевания).
Заключительные три занятия ставят целью обучение обзорному
реферированию (в устной и письменной формах) на базе двух текстов с
взаимодополняющей и взаимопересекающейся информацией. Под
текстами с взаимодополняющей информацией мы понимаем тексты со
сходной тематикой, когда соединение информации в единый текст
возможно за счёт объединения цельных коммуникативных блоков. Под
текстами с взаимопересекающейся информацией – тексты со сходной
тематикой, когда соединение информации в единый текст возможно за
счёт объединения различных подтем в рамках коммуникативного блока.
В заключение отметим, что каждое занятие помимо части,
предназначенной для аудиторной работы, содержит материал для
самостоятельной работы студентов – аналогичную по смысловой
структуре статью для самостоятельного реферирования. Это обеспечивает
более прочное формирование реферативных умений и способствует
переносу сформированных на занятиях по русскому языку умений
реферирования из учебной сферы деятельности в реальную.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Петриченко И.Б.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский
национальный университет им.О. Гончара
Овладение письмом как видом речевой деятельности является одним
из важнейших для иностранных учащихся речевых умений. Задача
преподавателя – научить студента правильно в графико-орфографическом,
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лексическом, грамматическом и стилистическом отношении выражать
свои мысли в письменной форме (писать диктанты, изложения и
сочинения). Изложение, безусловно, является исключительно удачной
формой работы по практическому овладению речеведческими понятиями
в процессе анализа текста и его создания. Прежде всего, изложение
предполагает передачу мысли по данному образцу. Для студентаиностранца это довольно сложная операция. Если при написании диктанта
для него главное – это уловить звуковое содержание фразы, то при
прослушивании текста изложения он должен обратить внимание и на его
смысловую сторону, лексический состав, синтаксическое строение. В
отличие от сочинения изложение допускает большую свободу в выборе
формы высказывания, но оно должно передавать лексические,
синтаксические, стилистические особенности авторского текста.
Приведём несколько конкретных методических советов, цель которых
– помочь преподавателю более эффективно провести урок-изложение.
Выбирая текст для изложения, необходимо обращать внимание на то,
к какому стилю относится данный текст, какие типы речи в нём
представлены, какие средства языка находятся в центре внимания.
При проведении анализа высказывания возникает необходимость
перечитывать фрагменты, проводить лингвистический эксперимент и т. п.
Для большей эффективности работы важно обеспечить студентам
зрительное восприятие текста. Для этого текст (или его части) может
быть записан на доске. Однако зрительное восприятие нужно только в
ходе анализа высказывания, при первичном и итоговом чтении следует
тренировать студентов в восприятии текста на слух.
На уроке идёт обучение членению целого текста на крупные смысловые
части, в состав которых входят отрезки, раскрывающие отдельные
микротемы. На этой основе студенты учатся составлять план текста. При
письменном пересказе в качестве опор они используют план текста,
фразы, вводящие микротемы, отдельные слова и словосочетания из
предложений, развивающих эти микротемы. В результате такой работы
студенты должны уметь составлять план прочитанного текста и писать
изложения с опорой только на этот план.
Общие вопросы методики проведения урока-изложения (сколько раз
читать текст, скорость прочтения текста, приёмы работы над планом и
т. д.) преподаватель выбирает индивидуально в зависимости от уровня
подготовки учебной группы.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ
Петровський В.В.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Не зважаючи на те, що в цьому році Україна буде святкувати 20-ту
річницю незалежності, проблема реформування системи освіти та
удосконалення управління залишається однією з багатьох невирішених
проблем. Існує два напрями вирішення цієї складної ситуації: державна
централізація управління й децентралізоване самоврядування вищих
навчальних закладів.
В умовах глобальної інтеграції процесів світового і національного
розвитку індустріально розвинені країни суттєво відрізняються між
собою мірою централізації і децентралізації систем освіти. У багатьох з
цих країн (Великобританія, США, Франція, Японія та інші) вищезазначені
процеси розвиваються циклічно. Відносно високий рівень вищої освіти
в цих країнах існує тому, що освітня політика орієнтується на технологічні
зміни, які в розвинутих країнах проходять під впливом глобалізації та
ринкових перетворень. У Великобританії в останнє десятиріччя державою
було вжито заходів щодо надання можливості більшій частині населення
отримати вищу освіту. Кількість студентів у цей період зросла удвічі, і
країна перевищила інші розвинені країни світу за співвідношенням
чисельності прийнятих у ВНЗ різних рівнів і чисельності випускників
повної середньої школи [3: 48].
Приєднання України до європейської і світової спільноти поставило
нові завдання перед вищою освітою. Сфера освіти постійно реформується
майже в усіх країнах світу, починаючи з другої половини ХХ століття,
коли людство перейшло в нову постіндустріальну епоху свого розвитку.
Модель традиційної системи освіти була винайдена в Європі ще у XVII
столітті, і за цей час вона суттєво трансформувалася, але в умовах
інноваційного суспільства інформаційних технологій потрібні нові
мислення і нові підходи до організації освіти.
Управлінню освітою в Україні треба надати суспільно-державного
характеру, що посилить значення держави, здатної спертися на суспільні
сили. Потрібно сказати правду: сьогодні освітянські відомства
претендують на контроль результатів своєї ж роботи, а це небезпечно
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для демократичної держави; за кордоном цим займаються численні
громадські асоціації [1: 12].
Про реформування освіти свідчить те, що в січні 2011 року
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту (МОНМС) України
розробило 18 державних стандартів професійно-технічної освіти, що
стосуються конкретних робітничих професій, які потрібні сучасному
ринку праці. У 2010–2011 навчальному році почалося їх упровадження
в ПТНЗ Криму, Львівської, Одеської, Запорізької областей і Києва. Треба
зазначити, що ПТНЗ досі жили за кваліфікаційними характеристиками
та державними стандартами робітничих професій, що були затверджені
ще у 80-ті роки минулого століття.
Говорячи про оцінки та напрями реформування освіти взагалі та
системи державного стимулювання науково-освітнього розвитку
України, слід зазначити, що існують негативні тенденції. Загальний стан
державного фінансування освіти та науки є негативним, зберігаються
негативні тенденції у фінансуванні освіти, триває “відплив мізків” за
кордон, недосконала структура витрат на науково-дослідні роботи,
спостерігаються негативні тенденції у віковій структурі наукового
потенціалу країни [2; 2].
Таким чином, в освітній сфері зберігаються негативні тенденції, що
загрожує не тільки сталому розвитку економіки країни, а й бажанню
іноземців отримати вищу освіту в Україні, і тому треба активніше
реформувати систему освіти, чому й допоможе прийняття нового Закону
“Про вищу освіту”.
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РОЛЬ ГОВОРЯЩЕГО В РЕАЛИЗАЦИИ
УСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Пилипченко В.А., Владимирова В.И.
Україна, Полтава, вищий державний навчальний заклад України
“Українська медична стоматологічна академія”
В современном обществе языковая коммуникация осуществляется в
двух основных формах: письменной (графической) и устной (звуковой).
Совмещённая форма общения – устно-письменная.
Главная характеристика языкового общения – его двусторонность, т.е.
присутствие в любом коммуникативном акте двух участников и
соответственно двух процессов – передачи сообщения и его приёма. Для
реализации устной коммуникации необходимы: говорящий (или тот, кто
передаёт), слушающий (принимающий сообщение), каналы связи,
коммуникативная ситуация.
Двусторонность языкового общения предполагает выполнение
участвующими в нём индивидами разных ролей. В своей работе мы
рассмотрим роль говорящего. Говорящий обычно выражен одним лицом
и всегда выступает в качестве активного начала в общении. Для передачи
сообщения он использует свой артикуляционный аппарат, а также мимику,
жестикуляцию, телодвижения.
Задача говорящего – завладеть вниманием слушающего и тем самым
обе спечи ть прием сообщения. Поэтому, хотя основн ой объем
информации, пропускаемой по каналу связи между говорящим и
слушающим, идет от первого ко второму, некоторая её часть движется
в обратном направлении. Таким образом, было бы неверно ограничивать
“ работу” говорящего только передачей и нф ормаци и, та к как
одновременно он является и принимающей стороной: он слушает
собственную речь, что является весьма важным средством её контроля
и коррекции, а также принимает информацию, показывающую, как
воспринимает его речь слушающий. В первом случае функционирует
слуховой аппарат, во втором – также и органы зрения.
В процессе создания и выдачи речевых высказываний говорящему
приходится решать множество различных задач психолингвистического
характера. Помимо антиципации содержания своего сообщения он должен
хотя бы в общих чертах предвидеть отношение собеседника к его
сообщению и к нему самому, психологический эффект, который
сообщение может оказывать на собеседника.
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Говорящий обычно следит за приемом своего сообщения и в
зависимости от реакции слушающего вносит в языковое оформление
мыслей коррективы, при этом ему приходится проводить мгновенный
анализ сказанного с целью установления слабых звеньев в речевой цепи.
Говорящий удерживает в памяти все, что было сказано им собеседнику
как в процессе данного акта общения, так и когда-либо в прошлом.
Поскольку процессы создания содержания устного текста и его
языковое оформление проходят почти одновременно (в повседневнобытовом общении обычно отсутствует подготовка к предстоящему
речевому контакту, поэтому речь собеседников носит спонтанный
характер), говорящий нередко не справляется с надлежащим контролем
за своей речью, вследствие чего какая-то часть формирующегося
содержания так и остается невербализованной или вербализуется неточно
(неправильно). В этом случае следуют поправки, исправления, при
которых “слова берутся обратно”, предлагаются новые формулировки,
хотя и после этой процедуры отдельные речевые произведения остаются
неисправленными. В результате – неточное или неправильное понимание
того, что говорится (“вы меня не так поняли, я имел в виду совсем
другое”).
Говорящий далеко не всегда заботится о слушателе и может говорить
тихо, невнятно, неряшливо. В стихийном стремлении облегчить свою
задачу говорящий (как правило, подсознательно) обходится в
повседневном общении весьма небольшим количеством единиц
языкового инвентаря, постоянно находящихся в верхних слоях памяти
и легко оттуда извлекаемых. Понятно, что для говорящего не является
помехой присущая языку омонимия знаков различных порядков;
наоборот, она полностью согласуется с “ логистикой” речевого
генератора, хотя и противоречит интересам слушающего. В фазе
продуцирования сообщения, как известно, на первый план выступает
проблема синонимии, когда необходимо сделать выбор из нескольких
равнозначных языковых средств.
В процессе обучения устной речи следует стремиться к использованию
таких форм работы, которые бы по возможности более полно
моделировали основные механизмы порождения высказываний. Ввиду
навыкового характера большинства механизмов речепроизводства
развитие устной речи предполагает интенсивную речевую практику. Вместе
с тем предметом специальной работы методиста должны стать приемы,
тренирующие механизмы, базой которых выступает умение, крайне
существенное при владении иноязычной речью.
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МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Подлевська Н.В.
Україна, Хмельницький, Хмельницький
національний університет
Останнім часом філологічна освіта суттєво змінилася: значно
підвищилися вимоги суспільства до кваліфікаційного рівня філолога.
В освітянських колах філолог, окрім виконання функціональних обов’язків,
має бути ще й знавцем усіх мовних і літературних тонкощів, чудовим
психологом, майстром педагогічних умінь, людиною з позитивним
світобаченням, носієм гуманітарної культури і високого рівня спілкування.
Проблема комунікативного розвитку сьогодні найактуальніша в
методиці навчання української мови. Визначальним елементом вияву поваги
до співрозмовника, показником рівня культури мовця, його мовленнєвого
розвитку виступає мовленнєвий етикет педагога, який складається з правил
мовленнєвої поведінки у спілкуванні з колегами, учнями, студентами,
батьками.
Проблемам розвитку високого кваліфікаційного рівня студентівфілологів надають значення у своїх працях учені Н. Голуб, О. Горошкіна,
Л. Куцевол, Л. Мацько, Н.Остапенко, М. Пентилюк, О. Семеног,
Т. Симоненко та ін.
Культура спілкування – це володіння досконалими його нормами, які
виступають у єдності з творчою та особистісною складовими. Розгляд
культури спілкування в контексті творчості й у співвідношенні з етичними
нормами є плідним саме для практичної підготовки майбутніх спеціалістів
до ефективного професійного спілкування. “За таких умов культура
спілкування сприяє розвитку особистості та професійної ідентифікації,
що є головною метою вищої школи на сучасному етапі трансформації
нашого суспільства” [4: 212].
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Спостереження за навчальним процесом, аналіз рівня знань, умінь і
навичок студентів дали змогу зробити висновки про те, що культура
спілкування в наших навчальних закладах ще недостатньо розвинена.
Аналізуючи діалоги, які створюють студенти, їхнє усне мовлення, письмові
творчі роботи, розуміємо, що основними проблемами є: невміння
планувати хід бесіди, використовувати формули мовленнєвого етикету;
вживання вульгаризмів, сленгізмів, жаргонізмів, русизмів, бідність
лексичного запасу і синтаксичних конструкцій у побудові висловлювань,
відсутність засобів виразності в письмових роботах; необізнаність з
технологіями налагодження контакту з аудиторією. Отже, студент не
завжди вміє здійснювати свою мовленнєву діяльність відповідно до
комунікативних завдань і залежно від мовленнєвої поведінки
співрозмовника.
Однак студентство відрізняється найбільш високим рівнем пізнавальної
мотивації, соціальною активністю і гармонійним поєднанням
інтелектуальної і соціальної зрілості. Йому властива специфічна
спрямованість пізнавальної і комунікативної активності на розв’язання
конкретних професійно зорієнтованих завдань. Тому у студентів необхідно
формувати інтелігентне мовлення, яке утверджувало б етику поведінки,
постійне самовдосконалення особистості. Зауважимо: етикетність
спілкування полягає не тільки в нормативному застосуванні формул
мовного етикету в стандартних етикетних ситуаціях, вона охоплює
комунікативну поведінку людини загалом, а рівень дотримання культури
спілкування часто впливає на поведінку співрозмовників більше, ніж
предметний зміст мовлення.
Для формування культури спілкування у студентів необхідно
реалізовувати лінгводидактичні принципи навчання, використання яких
розвиває лінгвістичний світогляд та естетичне чуття мови,
удосконалюються комунікативні вміння і навички зв’язного
висловлювання думок, відбувається пізнання внутрішньої системи
кожного рівня мови [1: 29].
Ефективність навчання залежить і від уміння педагога обрати метод,
прийом, засіб, форму роботи в конкретних умовах спілкування для
кожного заняття. Центральне місце займають словесні методи, наочні і
практичні. Досить результативним є використання в навчальному процесі
завдань ситуативного характеру, створення дидактичних та рольових ігор,
комунікативних ситуацій і тренінгів. Такі завдання є підгрунтям для
формування вмінь культурної комунікації студентів; забезпечують
засвоєння максимального обсягу мовленнєвих моделей, що згодом
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зможуть легко відтворюватися в етикетних ситуаціях; відіграють важливу
роль у процесі формування комунікативних умінь, навичок культурного
спілкування, оскільки вони є проміжним етапом між теоретичними
знаннями студентів та практичним використанням у щоденних життєвих
ситуаціях. Щоб виробити у студентів міцні знання, стійкі вміння і навички,
внутрішню потребу в дотриманні правил спілкування, необхідно працювати
систематично, використовуючи можливості міжпредметних зв’язків, не
забувати також про роль прикладу викладача, і не лише під час заняття, а
повсякчас. Формування культури спілкування слід розглядати як
цілеспрямований процес взаємодії викладача і студентів.
Спілкування – один із основних шляхів до вирішення життєвих
проблем. І та людина, яка вчасно зрозуміла цю істину, приділить достатню
і необхідну увагу підвищенню своєї культури і, зокрема, культури
спілкування. Це суттєво допоможе змінити на краще життя як своє, так і
тих людей, які її оточують. Тому формування культури спілкування,
мовлення, поведінки необхідно провадити в умовах активізації навчальновиховного процесу із застосуванням новітніх педагогічних технологій.
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СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
СВЯЗЕЙ В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АППАРАТЕ
УЧЕБНИКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Попова Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
Проектирование учебного процесса с учетом междисциплинарных
связей (МДС) представляет собой совокупность взаимосвязанных форм
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и средств учебной деятельности, направленных на формирование
интегративных компетенций средствами иностранного языка.
Междисциплинарное проектирование отражает прикладной аспект
преломления интеграции в учебном процессе высшей школы и является
средством углубления реализуемого в ФГОСах компетентностного
подхода к организации образования в период реформы. Совокупность
форм междисциплинарного проектирования представляет собой
многоуровневое образование, которое реализуется на практике в таких
регламентирующих документах, как ФГОСы третьего поколения, рабочие
учебные планы (РУПы) основных образовательных программ, программы
входящих в них учебных дисциплин, в частности, иностранного языка.
Важным этапом внедрения междисциплинарного проектирования является
уровень такого основного звена учебного процесса, как учебник,
лингводидактический аппарат которого отражает нацеленность на
формирование интегративных компетенций в личности современного
выпускника вуза.
Основным способом реализации междисциплинарного синтеза на
занятии является актуализация знаний, предполагающая создание
проблемных внутрипредметных ситуаций, которые могут быть разрешены
с помощью реализуемых перспективных МДС, рациональный отбор
учебного материала для логического выстраивания междисциплинарного
соответствия. Основными видами деятельности учащихся на этапе
актуализации МДС могут быть устные ответы, письменные
самостоятельные работы на заданные темы, выполнение контрольных
учебных заданий и упражнений и т.д.
Термин “актуализация” нам представляется более научным, чем
применяемые некоторыми авторами термины “реализация” или
“осуществление” МДС. Мы вправе считать указанный термин достаточно
опробованным для тематики МДС и удобным для обозначения сути
проблемы. Термин “актуализация”, являющийся производным от
английского прилагательного “actual” – “фактически существующий,
действительный” или глагола “асtualize” – “реализовывать, осуществлять”,
может быть истолкован как “реализация или осуществление” “актуальных”,
т.е. фактически существующих междисциплинарных связей. В созданной
нами серии профессионально-ориентированных междисциплинарных
учебников по иностранному языку для различных контингентов
обучающихся задания по актуализации МДС присутствуют в каждом уроке
и представляют собой “триадное” взаимодействие базового иностранного
языка, дисциплины общепрофессионального цикла и информатики.
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В учебнике по иностранному языку для студентов по направлению
“медицинская физика” нами опробована распределенная актуализация
МДС с применением принципа альтернативности при выполнении
лингвокомпьютерных заданий. Последние включают поиск моделей
словообразования с использованием различных электронных словарей,
сравнение фрагментов машинного перевода с системах Промт и
Транслейт, подготовку аннотаций по изучаемому тексту урока в режиме
парной работы с использованием переписки по электронной почте, работу
с сайтом http://info.ox.ac.uk/bnc Британского национального корпуса для
составления терминологических глоссариев, а также презентации по
основному тексту урока. Взаимодействие иностранноязычного,
профессионального и компьютерного компонентов происходит при
самостоятельном выполнении этих пяти заданий каждого урока учебника,
причем наращивание иностранноязычной лингвокомпьютерной
компетенции обучающихся происходит при аудиторном обсуждении
альтернативных вариантов выполнения заданий. Поскольку альтернативные
варианты выполнения заданий поддерживаются преподавателем, студенты
могут проявить свой оригинальный подход к выполнению задания и
сравнить, к примеру, варианты предъявления слова в различных корпусах,
которые могут выбираться с сайта http://www.lextutor.ca/. Другие сайты
студенты могут найти самостоятельно или воспользоваться
предоставляемым преподавателем списком ссылок на языковые корпуса.
В учебнике по чтению для лингвистов первого курса, в котором все
тексты из художественных произведений коррелируют с теоретическими
дисциплинами педагогика и психология, педагогическая антропология
и др., проводится актуализация МДС по принципу “личностной
линзы”. Завершающими в каждом уроке являются задания,
сформулированные под названием “фокусы”, в которых и происходит
актуализация содержательных междисциплинарных связей между
иностранным языком и соответствующей теоретической дисциплиной
бакалаврской программы. Задание междисциплинарный фокус
представляет собой дискуссию, которая проводится на основе текста, но
с учетом предлагаемого дополнительного материала по соответствующей
тематике из Интернета, углубляющего ее понимание лингвистами. Таким
образом, устанавливается содержательная связь между изучаемым
текстовым фрагментом и определенной дисциплиной рабочего учебного
плана, которую лингвистам предстоит изучать в ближайшей или
отдаленной временной перспективе. Развивающаяся при парной работе
коммуникативная компетенция лингвистов основана на обсуждении
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экстралингвистических ситуаций педагогического плана с учетом личного
жизненного опыта обучающихся (you-orientation) и их отношения к
обсуждаемой проблеме. Приобретаемая в процессе подобного личностноориентированного общения дополнительная междисциплинарная
компетенция является логическим продолжением коммуникативной
компетенции.

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ
ТУРЕЦКОЙ АУДИТОРИИ
Присовская Г.Е.
Украина, Одесса, Одесский национальный
политехнический университет
У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления
об окружающем мире, о людях, о представителях другой культуры. В
обществе складываются определенные стереотипы – как относительно
самих себя, относительно поведения и традиций в пределах своего
культурного пространства, так и относительно представителей другого
языкового и культурного пространства. Так, у каждого возникают свои
ассоциации при слове «турки». Рассмотрим основные стереотипы с
точки зрения этноповедения и восприятия русского языкового материала
турецкой аудиторией.
Что представляет собой турецкий менталитет? Это явление весьма
сложное, формировался он под влиянием культур как Востока, так и
Запада (по словам турецкого писателя Халдуна Танера: “средоточие
противоречий между восточн ым ми стици змом и запа дн ым
рационализмом”) [3]. С одной стороны, загадочность восточной
турецкой ментальности никогда не была до конца понятна европейцу, с
другой, ничто человеческое им не чуждо. Для них характерны:
– патриотизм, всеобъемлющий и искренний;
– трудолюбие – это один из немногих южных народов, который
работает много;
– склонность торговать и торговаться, возведенная в культ;
– привитая с детства культура экономии, причём независимо от того,
богаты они или бедны;
– религия для Турции – особая тема. После того, как в 1920-е в
результате реформ церковь в Турции на конституционном уровне была
268

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

отделена от государства, турецкая культура все больше отдаляется от
мусульманских обычаев. Правда, при этом сохраняются основные устои
религии в жизни каждой конкретной семьи;
– они примерные семьянины. Семья в Турции – основа жизни каждого
человека и в материальном, и в социальном, и в психологическом
смысле. Авторитет мужчины, главы семьи, непререкаем;
– дружелюбие. Огромное внимание уделяют вежливости и этикету.
Настоящие народные дипломаты. Жёсткая критика со стороны
иностранца, явное проявление недоверия – воспринимаются турками
как личное оскорбление;
– гостеприимство. Понятие “гость” у турок имеет почти священную
силу;
– в жизни безалаберные, но очень деловые и обязательные в работе;
– хит рость и сообрази тельность с успехом компенсируют
аналитические, комбинаторные способности, которых явно не хватает;
– при общении с турками не следует торопиться. Как любой восточный
народ, они, по западным меркам, достаточно медлительны и не очень
пунктуальны;
– турки – народ весьма эмоциональный. Футбол – это, пожалуй,
самая главная страсть нации, их радость и боль, повод для ссор и крепкой
дружбы, национальный культ.
При обучении турецких студентов русскому языку необходимо знать
основные принципы восприятия ими языкового материала.
Студенты из Турции, будучи экстравертами, предпочитают
коммуникативный тип овладения языком, предусматривающий обучение
речевой деятельности в процессе общения: составление диалогов,
разыгрывание учебных ситуаций и проведение бесед, обсуждений,
дискуссий, ролевых игр [3].
Что касается обучения письму, то этот аспект речевой деятельности
даётся студентам сложнее. Для развития навыков письма полезно
практиковать диктанты, помогающие проверить, как студенты запомнили
написание слов и фраз; различные типы изложений, сочинения, рассказы
на заданную и вольную темы.
Фонетической системой русского языка они овладевают сравнительно
легко, говорят много и с удовольствием, невзирая на многочисленные
ошибки грамматического характера. Поэтому следует обратить внимание
на развитие внутреннего контроля, развивать умение самостоятельно
исправлять свои и чужие ошибки в речи.
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Преподавателю необходимо иметь представление о грамматическом
строе турецкого языка (он относится к языкам агглютинативного типа),
давать сопоставительные характеристики главных грамматических и
синтаксических различий двух языков, что повысит авторитета педагога
и эффективность обучения [2].
На занятиях важно создать благоприятную дружескую обстановку.
Турецкие студенты очень ценят уважительное отношение к себе, своей
стране. Владея знаниями этнолингвистического характера, преподаватель
имеет возможность, с одной стороны, повысить эффективность обучения
в турецкой аудитории, а с другой – благополучно интегрировать их в
среду обучения.
Огромную роль в мотивации обучения играет оценивание результатов
учебной деятельности студентов с обязательным анализом их ошибок.
Следует отметить, что критику и негативные оценки результатов своего
труда они воспринимают весьма болезненно, поэтому преподаватель
должен аргументировано и в то же время проявляя требовательность и
твёрдость характера, избегая негативного давления на учащихся,
терпеливо объяснить студентам, в чем заключается их ошибка.
Таким образом, понимание национальных стереотипов,
информированность преподавателя в области этнопсихологии, общего
языкознания и этнолингвистики, владение педагогическими приемами в
национальной и многонациональной аудитории приведет к эффективным
результатам обучения.
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ОБ УЧЕБНОМ КОММЕНТИРОВАНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Прищепа Е.К.
Украина, Киев, Киевский национальный
лингвистический университет
Презентация художественного текста в иностранной аудитории –
проблема двойного плана. С одной стороны, мы знакомим иностранных
студентов с русской литературой и тем самым приобщаем к данной
культуре; с другой стороны, мы хотим, чтобы в процессе такого
“знакомства” решалась и определенная методическая задача – обучение
русскому языку. Эти две стороны названной проблемы теснейшим образом
взаимосвязаны. В зависимости от уровня знаний учащихся и уровня
обучения на первый план выдвигается либо одна сторона, либо другая.
Когда мы предлагаем вниманию иностранного студента художественный
текст на русском языке, первая наша задача – сделать так, чтобы текст
был максимально понятен. Для студентов начального этапа обучения
понимание оригинального художественного текста обычно сопряжено с
целым рядом трудностей, прежде всего лексического плана. На
продвинутом этапе количество этих трудностей, естественно, сокращается.
Снятие языковых трудностей, встречающихся в художественных
текстах, производится либо посредством их прямого устранения, либо с
помощью их объяснения, т.е. адаптации текста. Благодаря адаптации
осуществляется только одна задача – передача текстовой фактографии.
Но другая задача, точнее сверхзадача, – приобщить иностранного
учащегося к русской литературе и культуре – таким образом не может
быть решена.
Другой способ снятия языковых трудностей состоит в
лингвистическом, культуроведческом, историческом комментировании
художественного текста. Комментирование позволяет сохранить
оригинальный текст предъявляемого иностранному читателю
художественного произведения без изменений, что составляет главное и
несомненное преимущество этого способа по сравнению с предыдущим.
Проблема заключается в том, чтобы научить иностранных студентов
осмысливать связь данного литературного произведения с жизнью и
культурой русского народа, научить чувствовать язык. “Национальное
271

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

как особая субстанция проявляется в художественном образе, в котором
отдельные слова выступают в несколько ином качестве, поскольку
вступают в силу специфические законы национальной образной системы.
В рамках национального художественного мышления формируются и
ассоциации, рожденные определенным художественным образом.
Словесно-художественные образы зависят о свойства языка, на котором
они созданы, от особенностей его структуры, лексики, синтаксиса,
фразеологии, от системы его коннотаций” [1: 15].
Комментарий к художественному тексту, предназначенный для
иностранного читателя, должен нести определенную информацию
справочного характера и при этом иметь ярко выраженную обучающую
направленность.
Задача комментария – помочь иностранному студенту не только
разгадать семантику слова, но и увидеть метафоричность определенного
словоупотребления. Комментарий должен быть построен так, чтобы
продемонстрировать образное употребление слова, научить опознавать и
осмысливать его.
Н.М. Шанский справедливо считал, что “лингвистический анализ
литературного текста… позволяет практиковать такой методический прием,
как лингвистическое комментирование художественного текста, особенно
необходимое при ознакомлении с русскими литературными
произведениями в нерусской аудитории… Поверхностный
лингвистический комментарий, который очень часто наблюдается при
словарной работе, должен уступить место настоящему лингвистическому
комментированию, основанному на хорошем знании всей системы
языковых средств, которые были использованы художником слова в
данном произведении…” [2: 152]. Подчеркивая еще раз необходимость
выраженной обучающей направленности комментария, ориентированного
на иностранного читателя, мы называем такой комментарий системным
учебным.
При определении языковых явлений, требующих комментирования,
следует принимать во внимание:
– лингвистические характеристики языка данного художественного
произведения;
– национальную принадлежность предполагаемого читателя;
– предполагаемый уровень знаний адресата;
– цель комментирования.
Поэтому при выработке способов комментирования необходимо как
можно шире использовать опыт, накопленный как в методике, так и в
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общей и учебной лексикографии, лингвострановедении и других
дисциплинах, занимающихся интерпретацией слов.
Список использованных источников
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НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ
НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
ТА ПЕРШИХ КУРСАХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Проскуркіна Я.І.
Україна, Київ, Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка
Завдання підготовки спеціалістів з числа іноземних студентів, які
навчаються у вищих навчальних закладах України, ставлять перед
підготовчими факультетами, що забезпечують так званий стартовий рівень
підготовки, вимоги забезпечення наступності навчання на підготовчих
факультетах і перших курсах.
Метою даної роботи є розглянути вияв поняття “наступність” як
дидактичної категорії в процесі навчання мови і природничо-наукових
дисциплін іноземних студентів підготовчого факультету і шляхів його
використання для забезпечення успішного навчання.
У педагогічній літературі поняття “наступності” не має однозначного
визначення як у змістовному, так і в функціональному аспектах. Деякі
автори співвідносять його з поняттям “системність”; розглядають як опору
на те, що було пройдено для послідовного розвитку знань, умінь і навичок;
як нерозривний зв’язок між окремими сторонами, частинами, етапами і
ступенями навчання; розширення та поглиблення знань, які були здобуті
на попередніх етапах навчання; перетворення окремих уявлень і понять у
струнку систему знань, умінь і навичок, поступовий характер розгортання
усього навчального процесу у відповідності зі змістом, формами і
методами роботи з урахуванням якісних змін у психології студентів. У
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різних роботах наступність розуміється як принцип, закон, закономірність,
правило, фактор, вимога, спосіб, умова [2]. Ми розглядаємо поняття
“наступності” як послідовний, перспективний і неперервний зв’язок і
узгодженість між системами навчально-виховних процесів на
підготовчому факультеті (як першого стартового ступеню розвитку) і на
перших курсах вищих навчальних закладів (як наступного ступеню).
Установлення зв’язків між елементами всередині однієї системи (у нашому
випадку системи навчання на підготовчому факультеті) ми відносимо до
проблеми міжпредметних зв’язків [3]. Специфічні умови функціонування
навчально-виховного процесу на підготовчому факультеті визначають
багатофункціональність і багатоаспектність вияву поняття “наступність”:
воно виступає одночасно як мета, умова і засіб забезпечення ефективності
навчання студентів у ВНЗ. Наступність у даних умовах потребує врахування
діалектичного зв’язку між педагогічними процесами перших курсів
основних факультетів і підготовчого факультету, з одного боку, і
характерних особливостей іноземних систем освіти, які прийняті у країнах,
звідки приїхали студенти, – з іншого. Виникає ланцюг зв’язків: іноземна
система освіти – підготовчий факультет – основний факультет вищого
навчального закладу. Вивчення проблеми наступності та шляхів її
використання для підвищення якості навчання іноземних студентів у вищих
навчальних закладах включає такі етапи: вивчення іноземних систем освіти;
аналіз навчальних планів і програм природничо-наукових дисциплін і
російської мови на перших курсах ВНЗ; з’ясування необхідного стартового
рівня підготовки іноземних студентів до успішного навчання у ВНЗ;
з’ясування обсягу знань з мови та загальноосвітніх дисциплін, які
підлягають засвоєнню на підготовчому факультеті; побудова комунікативнокогнітивної моделі навчання студентів-іноземців мовам та загальноосвітнім
дисциплінам з урахуванням їхньої майбутньої спеціальності; впровадження
кредитно-рейтингової системи оцінки знань студентів; аналіз успішності
випускників підготовчих факультетів на перших курсах ВНЗ; анкетування
з метою виявлення труднощів, які виникають у іноземних студентів в
процесі навчання на перших курсах ВНЗ.
Таким чином, підвищення якості підготовки студентів-іноземців на
підготовчих факультетах, вирішення проблем їх адаптації до системи
навчання у ВНЗ України (з урахуванням загальноєвропейської системи
освіти) можливо вирішити на основі оптимальної раціональної організації
навчальної діяльності на підготовчому факультеті та перших курсах,
розглядаючи їх як взаємопов’язані системи навчання.
Словник: послідовність (наступність) у навчанні.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ:
ТРАДИЦИИ И ОПЫТ
Пушкарёва Е.Н., Джурко Э.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Довузовская подготовка является важнейшим аспектом обучения
иностранных студентов. Харьковский национальный университет, который
ведёт обучение иностранцев с 1951 года и где в 1961 году был открыт
подготовительный факультет для иностранных граждан, накопил богатый
опыт в преподавании различных дисциплин, в том числе русского языка
как иностранного в целом и научного стиля речи в частности.
Уже в 60-ые годы на кафедре русского языка подготовительного
факультета целенаправленно создавались частотные словари научной
лексики и на их основе – методические материалы, а затем учебные
пособия по обучению студентов медико-биологического профиля.
Интересным был опыт, когда в потоке преподаватели русского языка
делились на преподавателя грамматики и преподавателя научного стиля
речи, что значительно интенсифицировало процесс обучения. И уже в
первом семестре на зимнюю сессию выносились научные тексты и
лексико-грамматические задания к ним.
В настоящее время обучение научному стилю речи кафедрой русского
и украинского языков как иностранных осуществляется в рамках секций,
соответствующих базовым специальностям студентов. Преподавание
научной речи для студентов медико-биологических специальностей
ведётся со времени создания подготовительного факультета. В течение
многих лет университет оставался единственным вузом Харькова, который
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готовил студентов для дальнейшей учёбы по специальностям
медицинского, биологического, фармацевтического профилей.
После получения Украиной независимости возникла потребность в
самостоятельном методическом обеспечении учебного процесса, которое
соответствовало бы современным реалиям. При этом необходимо было
сохранить и использовать имеющийся потенциал.
За прошедшие годы изменился и постоянно меняется контингент
иностранных студентов, приезжающих на учёбу в Харьков.
Соответственно условиям (срокам обучения, контингенту студентов,
специальностям) организуется и корректируется работа секций. Например,
выходцы из арабских стан традиционно выбирают медицинские
специальности. Большое количество студентов из Марокко отдают
предпочтение фармации. В начале 2000-ых годов стали приезжать студенты
из Китая, которые хотели изучать биологию, психологию, спортивную
медицину. Для будущих студентов-психологов был создан спецкурс по
научному стилю речи. В один из годов студенты из Эквадора обучались
по специальности “Океанология”. В настоящее время в группах медикобиологического профиля обучаются преимущественно студенты из
некоторых арабских и африканских стран.
Преподавателями медико-биологической секции накоплен богатый опыт
учебной, методической, научной работы. Результатами работы
преподавателей за последние годы являются:
– создание программы по научному стилю медико-биологического
профиля;
– изучение межпредметной координации, преемственности обучения,
в результате чего определены основы формирования и развития умений в
профессиональной сфере;
– создание различных учебных и методических материалов, в том
числе: “Вводно-предметный курс по научному стилю речи” (3 издания);
“Учебное пособие по научному стилю речи” (2 издания); “Спецкурс по
научному стилю речи для психологов”;
– разработка и внедрение компьютерных технологий в учебный
процесс.
Преподаватели секций принимают участие в различных конференциях
(в том числе международных), семинарах, продолжают совершенствовать
свой профессионализм.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Родінко А.І
Україна, Одеса, Одеський державний медичний університет
Основною рисою технологій навчання є орієнтація на чітко окреслену
мету, визначення принципів і розробка прийомів оптимізації освітнього
процесу, а також оцінювання методів, які застосовуються. Роль викладача
в процесі дослідницьких методів навчання полягає в: а) спрямуванні
студентів на осмислення проблеми в цілому; б) створенні умов для
пошукової творчої діяльності; в) організації самостійної пошукової
діяльності.
Суть технології навчання як дослідження можна передати словами
китайської мудрості: «Я слухаю – і я забуваю; я бачу – я запам’ятовую;
я роблю – і я розумію”
Педагогічна технологія дозволяє представити процес навчання як чітко
сконструйовану систему послідовних операцій, що приводять до успіху
в навчанні.
Зміст технології полягає у створенні викладачем ситуації творчої
переробки, узагальнення, експериментування, пошуку; використання
ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності студентів, їх
творчих можливостей.
Навчання студентів клінічній термінології в курсі латинської мови
вимагає від викладача чітко визначити ті теми програмного матеріалу,
розкриття яких саме через постановку дослідів матиме найвищий
результат. Найціннішим моментом на заняттях із застосуванням
дослідницької технології є самостійне виведення студентами правильних,
наукових висновків на основі отриманих результатів. Доцільним може
бути використання дослідницької моделі такого типу:
1. Визначення і формування суті проблеми.
2. Висунення гіпотез.
3. Збирання й оцінювання даних.
4. Перевірка гіпотези.
5. Передбачуваний висновок і прийняття рішення.
Організація навчання як дослідження доцільна в разі реалізації трьох
основних цілей: по-перше – сформувати у студентів необхідну систему
знань, умінь і навичок; по-друге, досягти високого рівня розвитку учнів,
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розвитку здатності до самонавчання, самоосвіти; і третя мета – сформувати
особливий стиль розумової діяльності, дослідницьку активність і
самостійність студентів. Реалізація зазначених цілей забезпечує особливий
тип мислення, глибину переконань, міцність засвоєння знань і творче їхнє
застосування в практичній діяльності. Крім того, воно сприяє формуванню
мотивації досягнення успіху, розвиває розумові здібності. Але необхідно
пам’ятати, що така організація навчальної діяльності вимагає більших витрат
часу для засвоєння того самого обсягу знань у порівнянні з іншими типами
навчання. Тому є доцільним вивести більшу частину навчання за такою
технологією у розділ самостійної роботи (як аудиторної, так і
позааудиторної), що є однією із складових частин навчальних технологій
Розрізняють три принципи самостійної роботи студентів: принцип
створення установки на самостійне вивчення мови, принцип послідовності
в розвитку навичок у самостійній навчальній діяльності студентів і принцип
контролю, самоконтролю й саморегуляції в процесі розвитку й корегування
самостійної діяльності студентів.
У разі навчання студентів клінічній термінології ця робота передбачає
самостійне створення термінів, аналіз структури складного та складеного
терміну, формування поняття складного терміну; семантичний,
етимологічний аналіз термінів; складання тлумачного латинськоукраїнського та українсько-латинського словника клінічних термінів. Для
цієї роботи пропонується як латинський термінологічний матеріал, так і
лексика рідної або знайомої іноземної мови з різних галузей знань, що
сприяє не тільки кращому засвоєнню матеріалу, який вивчається, але і
кращому розумінню рідної мови та формуванню уявлення про
проникнення латинської мови в сучасні європейські мови. Метод проектів
стимулює розвиток умінь студентів самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати результат протягом
певного відрізку часу. Використанню методу проектів у навчальному
процесі студентів-медиків приділено недостатньо уваги. Наше бачення
оптимізації науково-дослідної діяльності студентів – у напрямі поєднання
проблемної та міждисциплінарної технологій навчання. Метод проектів,
націлений на активізацію самостійної роботи студентів, залежить від
співпраці викладачів різних профілей. Мотивацією студентів у такій
діяльності, крім здобуття певних знань, умінь та навичок, є отримання
ними додаткових балів за індивідуальну самостійну роботу згідно з
критеріями Булонської системи.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ
З НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ
ЗА ВИМОГАМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Роман С.В., Татаренко Я.Ю., Бернацька І.О.
Україна, Луганськ, Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
У роботі представлено науково-методичний аспект організації
самостійної роботи студентів-іноземців факультету допрофесійної
підготовки з наукового стилю мовлення (хіміко-біологічний профіль) в
умовах Болонського процесу.
Як відомо, ефективність самостійної роботи (далі – СР) студентів
за лежить від їхн ьої акти вності, сформован ості п роф есійн ої
спрямованості, рівня розвитку пізнавального інтересу (зовнішньої,
внутрішньої та процесуальної мотивації), а також умінь і навичок бачити
зміст та мету роботи, по-новому підходити до вирішуваних завдань,
організовувати себе для процесу пізнання та розумову діяльність,
творчість, працювати з джерелами інформації тощо. Проте значна частина
іноземних студентів, які приступають до навчання на підготовчих
факультетах ВНЗ України, слабо підготовлені до самостійної навчальної
діяльності: не всі студенти виявляють свідомість і волю, вкрай необхідні
для організації власної СР; мають місце й несформованість пізнавальних
інтересів, умінь і навичок СР в деяких студентів, відсутність бажання
систематично працювати та обов’язково виконувати домашні завдання.
Окрім того, з метою навчання в українські ВНЗ приїжджають студенти з
різних країн, а отже, з різним загальноосвітнім рівнем та різним
уявленням про навчальну діяльність. Саме тому СР іноземних студентів
у навчальній, науковій та професійній діяльності повинна ґрунтуватися
на наукових засадах. Як зазначає М.М.Фіцула, наукове організування
СР – це система заходів з упровадження досягнень науки й передового
педагогічного досвіду в організації СР з метою підвищення її ефективності
[1: 208]. Така робота пов’язана передусім з перебудовою набутої за час
навчання в національній загальноосвітній школі системи СР та подальшим
формуванням навичок СР в різних видах мовленнєвої діяльності
(читання, промовляння, письмо, аудіювання) для успішного вивчення
нерідної мови.
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Наукова організація СР іноземних студентів передбачає їхні уміння:
спостерігати явища та збирати факти, проникати в сутність явища, що
вивчається, і пов’язувати в єдине ціле різні, на перший погляд, процеси;
узагальнювати, розширювати й поглиблювати знання; поставити науковий
експеримент і зробити на його основі правильні висновки; мислити
аналогіями, моделювати, передбачати, фантазувати тощо. Така форма
СР покликана звільнити їх від сліпого наслідування, навчити працювати
творчо, сформувати вимогливість до себе та інших.
Одним із основних аспектів наукової організації СР є техніка пошуку
інформації. Її складовими виступають: чітке уявлення про загальну
систему науково-технічної інформації (далі – НТІ) і тих можливостей,
які дає використання всіх джерел інформації; знання всіх можливих
джерел інформації за фахом; уміння вибрати найраціональнішу схему
пошуку відповідно до завдань і умов діяльності; навички використання
бібліографічних і допоміжних матеріалів.
Найважливішим джерелом масової НТІ є книга, тому кожен іноземний
студент обов’язково повинен уміти самостійно опрацьовувати її.
Зазначимо, що ефективність процесу роботи з книгою залежить не тільки
від швидкості читання й запису, а й від володіння способами та системою
(алгоритмом) читання, умінням виділити головне, правильно обрати й
реалізувати раціональний вид запису (план, тези, конспект, анотація,
рецензія, реферат, цитата).
Однією з найважливіших умов ефективності СР є наявність
методичної бази – спеціальних навчальних матеріалів (текстів для
позааудиторного читання, аудіоматеріалів, інструкцій для виконання
лабораторних робіт, робочих зошитів, тестів для самоконтролю),
завдання яких призначені для самостійного виконання студентами під
керівництвом або без керівництва викладача. Для цілеспрямованого й
оп тимального управлінн я п роцесуальни м комп он ентом СР
розробляються технологічні карти для різних видів самостійних робіт,
зокрема: процесу складання тез; складання бібліографічних карток за
книгою; складання карток за статтею; складання виписок; роботи з
книгою; читання наукової літератури; процесу конспектування
першоджерел; роботи з пресою; процесу реферування; підготовки
доповідей, повідомлень, виступ ів тощо. Технологічн і карти
призначаються для студентів з різним рівнем підготовки. Недостатньо
підготовлений студент використовує їх як програму дій для виконання
завдань, тоді як для студента, який має певний запас знань, технологічна
карта виконує лише функцію пам’ятки.
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Ефективність СР залежить також від розробки нормативів – мети,
стадій, змісту, обсягу роботи, термінів її виконання, графіків
індивідуально-консультативної допомоги, а також форм контролю.
Останніми можуть виступати відстрочена самоперевірка, перевірка
товаришем, повторне виконання, перевірка викладачем, виконання
тестових завдань та ін.
Ми переконані, що тільки науково-методично доцільно організована
СР іноземних студентів спонукає їх отримувати навчальну інформацію з
різноманітних джерел (від підручника – до Internet), формує в них
навички самостійного планування і організації власного навчального
процесу, що забезпечує перехід до неперервної освіти (самоосвіти) після
завершення навчання на підготовчому факультеті та надалі у ВНЗ, дає
змогу максимально використати сильні якості особистості завдяки
самостійному виборові часу та способів роботи, джерел інформації.
Список використаних джерел
1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посібн. / М.М. Фіцула. – К. :
Академвидав, 2010. – 456 с.

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧИТАНКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
Романов Ю.О., Романьок Л.В.
Україна, Харків, Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
У межах програми міжнародного співробітництва між Національним
технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” і
Клагенфуртським університетом (Австрія) викладачі кафедри гуманітарних
наук факультету міжнародної освіти НТУ “ХПІ” здійснюють навчання
студентів-іноземців за низкою філологічних дисциплін, беруть участь у
викладанні російської та української мов. За нашими спостереженнями,
маємо констатувати, що щороку зацікавленість студентів (особливо тих,
хто вже непогано володіє російською) у вивченні української мови
поступово зростає. Під час викладання української мови як іноземної
використовуються підручники й навчальні посібники, розроблені за
останній час [1–2], але треба зазначити, що саме читанки відповідно до
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рівня згаданих підручників у цьому доробку немає, що й робить її
створення досить актуальним.
Аспекти, яким, на наш погляд, слід приділяти найбільшу увагу при
створенні української читанки для студентів-іноземців, є такими: критерії
відбору текстів, їхня актуальність; презентація української лексики;
наповнення текстів необхідними засобами для їхнього правильного
розумін ня студента ми , а та кож п ородженн я мон ологічного
висловлювання за наданою темою.
Щодо критеріїв відбору текстів, то слід зауважити, що вони повинні
бути актуальними з погляду сьогодення незалежної української держави
й містити інформацію, яка б сприяла позитивному сприйняттю України
у світі. Тексти мають бути різноманітними за жанрами й передавати
багатство і неповторність культури українського народу.
Презентація лексичних одиниць може здійснюватися за допомогою
перекладних словників, тлумачень, коментарів тощо. Відбирати лексику
необхідно з урахуванням її важливості для розуміння тексту, її відмінності
від російської мови, а також належності до реалій української мови.
Стосовно наповнення текстів необхідними засобами для їх
адекватного розуміння, треба зазначити, що одним із таких засобів є
низка питань, що дає змогу визначити, мають студенти достатній рівень
розуміння тексту чи ні. Для породження монологічного висловлювання
(переказу тексту) таким засобом має бути план тексту, а все вищезгадане
повинно необхідною мірою підготувати студентів для монологічного
висловлювання за наданою темою.
Список використаних джерел
1. Моргунова Н.С. Мова для всіх: Початково-фонетичний курс української
мови для іноземців / Н.С. Моргунова. – Харків, 2001. – 80 с. 2. Гайдарова О.В.
Українська мова: Навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого
відділення з російською мовою навчання / О.В. Гайдарова, К.І. Жолудєва,
О.В. Кірєєва, Т.Е. Виставкіна. – Донецьк, 2007. – 186 с.
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ОБРАЗ РОССИИ И РУССКИХ
В УЧЕБНИКАХ РКИ НАЧАЛА ХХI ВЕКА
Ростова Е.Г.
Россия, Москва, Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина
1. Учебник РКИ как один из многих каналов и способов
формирования адекватного образа России и русских.
1) Педагогическая имагология как новое направление имагологии –
науки, занимающейся изучением образа “чужого” (чужой страны, народа,
языка и т. д.) в общественном, культурном и литературном сознании той
или иной страны, эпохи [2].
2) Страноведческое, культуроведческое содержание учебника
иностранного языка и формирование образа страны изучаемого языка.
3) Составляющие образа России: образ страны (как земли и как
государства), образ народа, живущего в этой стране, и образ языка, на
котором этот народ говорит.
2. Образ России и русских в зарубежных учебниках РКИ начала ХХI
века.
1) Тенденции к созданию адекватного образа России и русских:
– Россия как часть европейской цивилизации, участница диалога
культур.
– идея межкультурного диалога в представление фактов, событий,
личностей;
– рассмотрение проблем России как общемировых или
общеевропейских;
– русские как европейцы (внешность, быт, социальный статус,
проблемы труда, досуга, моральных ценностей);
– история и современность в жизни России и русских;
– новые проблемы (религия в жизни общества, проблемы молодежи,
массовая культура, проблемы экологии);
2) Сохранение стереотипов в современных учебниках РКИ (Россия –
большая, холодная страна, русские эмоциональны и нерациональны);
В качестве примеров учебных материалов, формирующих образ
России и русских в процессе изучения русского языка как иностранного,
рассматриваются материалы учебников: “Вместе” – “Miteinander”. Russish
für die Oberstufe Herausgeberin Dr. Christine Heyer. 2010 (Германия);
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Русский язык. Второй год обучения. Лиляна Изворска, Евелина Цанева,
Глина Лилова. София: Булвест, 2000 (Болгария); Русский навсегда!
Dudics Pálné. Lilija L. Vokhmina. Redellus Tankonyvkiado, Debrecen, 2010
(Венгрия); Elena Dmitrieva, Tomi Huttunen, MarjaJegorenkov. Ekstrim 2 –
Экстрим 2. Opetushallitus, 2008 (Финляндия) и др.
3. Образ России и русских в лингвострановедческих словарях начала
ХХI века
1) Ра сп ространение конц еп ции лингвострановедче ской
лексикографии, созданной в рамках методики преподавания русского
языка как иностранного, на всю отрасль преподавания иностранных
языков как некоторой универсальной лексикографической концепции.
2) Определение различия между страноведческими (по сути –
энциклопедическими) и лингвострановедческими (по сути – филологиче
скими) словарями [1; 3].
3) Проблема характеристик лингвострановедческого словаря как
особого словарного жанра: двуязычность/одноязычность; принципы
отбора словника, структура словарной статьи (на примере Большого
лингвостра новедческого словаря “Россия”, вышедшего в свет под
общей редакцией профессора Ю.Е. Прохорова в издательстве АСТПРЕСС в 2007 году (исправленное издание в 2008 г.), и Словаря русской
культуры (Orosz kulturális szótár) ?.Шопрони, вышедшего в свет в
Венгрии, в издательстве “Corvina” в 2008 г.).
Список использованных источников
1. Россия. Большой лингвострановедческий словарь [Борисенко В.И., Вьюнов
Ю.А., Милославская С.К., и др.] ; под общ ред. Ю.Е. Прохорова. – М. : АСТПРЕСС, 2008. – 736 с. 2. Милославская С.К. Русский язык как иностранный в
истории становления европейского образа России / С.К. Милославская. – М.,
2008. – 400 с. 3. Шопрони А. Словарь русской культуры (Orosz kulturális szótár)
/ A. Шопрони. – Budapest : “Corvina”, 2008. – 578 с.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ЕЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ружинский А.Л.
Украина, Харьков, языковой центр “International House”
В современной коммуникативной методике преподавания английского
языка (СКМПАЯ) активно используются термины, которые либо вообще
не имеют эквивалентов в русском языке, либо их перевод является не
совсем точным. В монографии А.Н Щукина [2] была предпринята
попытка перевода многих терминов, но их отбор и перевод явно
нуждаются в дополнительном внимании методистов и переводчиков. В
данном словаре присутствуют редкие, и даже сленговые единицы типа
shaky – плохо знающий, плохо подготовленный; splice – склеивание
пленки; youngsters – молодежь. В то же время, в словаре отсутствуют
ключевые термины, широко используемые в СКМПАЯ, такие как
elicitation, learning styles, monitoring pair work и другие.
Безусловно, перевод некоторых терминов, представленных в [2], не
вызывает сомнений. К таковым относятся: fluency – беглость речи;
interaction – общение, взаимодействие, коммуникация; visuals – наглядные
материалы; skill – навык, умение; fossilization – закрепление ошибочных
лингвистических явлений в речи изучающего иностранный язык.
Последний термин является также ярким примером того, как сложно
иногда бывает перевести термин одним словом. В таких случаях
приходится прибегать к целому предложению, чтобы передать все
компоненты смысла.
Среди таких сложно переводимых терминов следует упомянуть термин
elicitation, который на сервере Google Translator переводится как
“выявление, извлечение”. Имеется в виду процесс выявления и
“извлечения” базовых знаний студентов путем целевого общегруппового
опроса. Этот этап крайне необходим перед презентацией нового материала
для того, чтобы преподаватель мог оперативно понять, что должно являться
отправной точкой для дальнейшего изучения данного языкового явления.
Возвращаясь к упомянутому выше переводному словарю [2], хочется
остановиться на некоторых терминах, интерпретация и перевод которых
вызывают сомнения. Приведем ниже сами термины, предлагаемый
авторами перевод и наши комментарии или альтернативные переводы:
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- accuracy – грамматическая правильность – этот термин
употребляется не только для грамматической, но вообще для правильности
речи, которая включает и правильное произношение, и словоупотребление,
и стилистику;
- feed-back – обратная связь – как правило, этот термин пишется
без дефиса и означает не только обратную связь в общем, но в основном
это этап урока, когда после выполнения определенного задания происходит
общегрупповая проверка правильности выполнения задания; причем эта
проверка может проводиться как преподавателем, так и студентами
(student-centred feedback);
- guided – управляемый, руководимый: guided conversation, guided
discussion – увы, в словаре отсутствует наиболее часто употребляемое
сочетание guided discovery, что означает технику индуктивной презентации
языкового материала, при которой преподаватель дает студентам
достаточное количество репрезентативных примеров изучаемого
языкового явления и потом с помощью серии вопросов подводит
студентов к пониманию, открытию (discovery) свойств формы, значения
или произношения изучаемого языкового явления;
- habit – навык: oral habit, pronunciation habit, speech habit – данный
термин и словосочетания крайне редки в англоязычной литературе, если
вообще не отсутствуют. Как правило, в этом смысле используется слово
skill, уже упомянутое нами выше;
- information gap – пробел в информации – данное словосочетание в
основном используется во фразе “information gap activity”, то есть
коммуникативное задание, когда каждому из коммуникантов известна
лишь часть информации, что создает реальный стимул для общения и
обмена информацией. Этот вид работы очень популярен на разных этапах
урока – от презентации до продукции;
- monitor – управлять (с пульта) – в СКМПАЯ этот термин
употребляется в совершенно другом смысле: имеется в виду процесс
мониторинга, то есть когда преподаватель во время индивидуального или
парного выполнения задания подходит к отдельным студентам или парам
и следит за правильностью выполнения задания и речи студентов, помогая
студентам при необходимости (но не выполняя задание за них!);
- target language – изучаемый язык – скорее это изучаемое отдельное
языковое явление в рамках одного урока (определенное время,
грамматическая конструкция, определенная лексическая группа);
студенты к концу урока приобретают более уверенные навыки
использования target language в речи;
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- communicative ability – речевое умение – в данном смысле
употребляется термин language skill.
В завершение приведем еще несколько ключевых терминов СКМПАЯ,
которые отсутствуют в современных словарях методических терминов и
явно нуждаются в дальнейшей “обработке”: giving clear instructions;
сlassroom management; сomprehension check questions (CCQs); teaching
techniques.
Приведенный список терминов является лишь иллюстрацией того,
какой актуальной является тема синхронизации методической
терминологии в английском и русском языках. Безусловно, данный
предмет исследования мог бы породить много интересных
исследовательских работ.
Список использованных источников
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и
практика преподавания языков) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – СПб. :
“Златоуст”, 1999. – 472 с. 2. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам:
Теория и практика : учеб. пособие для преподавателей и студентов; 3-е изд. /
А.Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2007. – 480 с.

ОДИН ЯЗЫК – ХОРОШО, А ДВА – ЛУЧШЕ!
Савченко Е.О.
Украина, Полтава, Полтавская государственная
аграрная академия
Для иностранцев, в том числе и русскоговорящих, которые приезжают
учиться и жить в Украину, важно как можно быстрее адаптироваться в
новой для них социокультурной среде. Как известно, в Украине наиболее
активно функционируют на сегодня два языка – украинский и русский.
Для того, чтобы испытывать меньше затруднений в общении, необходимо
овладеть азами обоих этих языков, хотя бы на уровне бытового общения.
С этой целью нами предпринята попытка помочь учащимся запомнить
наиболее употребительные слова, словосочетания и этикетные формулы
украинского языка. Поскольку ритмизированная речь запоминается
быстрее, мы представили этот минимум в игровой стихотворной форме.
Практика показывает, что такой способ подачи учебного материала с
удовольствием воспринимается студентами и позволяет решать различные
учебные задачи. Вот один из примеров такого “учебного” стихотворения.
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Мой дом
Остановка
Красивый ребёнок
Улица
Город
Личная жизнь
Подруга
Папа
Папа и мама
Год
Час
Годы
Друзья и родители
Семья
Страна
Студент
Человек
Красивые женщины
Мужья и мужчины
Мой дом
Любить
Любить
Буква
Слово
Мы учим язык!

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

це “мій дім”,
“зупинка”,
це “гарна дитинка”,
“вулиця”,
це “місто”,
це “життя особисте”.
це “подруга”,
це “тато”,
це “батько і мати”.
“рік”,
“година”,
“роки”,
“друзі, батьки”.
це “родина”,
це “країна”,
це “студент”,
це “людина”.
“гарні жінки”,
“чоловіки”.
це “мій дім і оселя, і хата”,
це “любити”,
це “кохати”.
це “літера”,
це “слово”…
Ми вивчаємо мову!”

ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Саєнко Н.С.
Україна, Київ, Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Узагальнена мета навчання іноземних мов професійного спрямування
може бути представлена як формування у студентів технічних і гуманітарних
немовних спеціальностей готовності до міжкультурного спілкування. Зсув
акценту на необхідність формування компетенцій міжкультурного
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спілкування потребує перегляду базових понять методики викладання
іноземних мов, зокрема принципів як методико-дидактичної основи, на
яких будується навчальний процес. Існують різні підходи до виділення і
класифікації таких принципів, але незмінним залишається положення про
те, що принципи визначаються цілями навчання іноземних мов і слугують
основою для планування курсу навчання, формування змісту, визначення
методів навчання, контролю й оцінки результатів, досягнутих у процесі
оволодіння мовою.
Відповідно до загальноприйнятої у вітчизняній методиці класифікації
принципи, на основі яких здійснюється навчання іноземних мов,
представлені у двох групах: 1) дидактичні принципи – наочності,
посильності, міцності, свідомості, науковості, активності, виховного
навчання, індивідуалізації; 2) методичні принципи – комунікативності,
домінуючої ролі вправ, взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої
діяльності, урахування рідної мови.
Існують інші класифікації в авторських концепціях різних науковців.
Так, в класифікації Г.В. Рогової дидактичні принципи, які називаються
загальнодидактичними (загальнометодичними), визначені ті ж самі, проте
порядок їх розташування змінено, що свідчить про наголос на важливості
певних з них для ефективності навчання. На перший план виведено принцип
виховного навчання [1: 26]. Це повністю узгоджується з однією з провідних
сучасних сталих тенденцій іншомовної освіти у вищих технічних
навчальних закладах: орієнтація навчально-виховного процесу на
особистість студента. Найбільш повно така тенденція реалізується у
навчанні, базованому на особистісно-орієнтованому підході. В педагогічній
психології підхід до навчання розглядається як стратегія, яка визначає
методи, форми, прийоми навчання і представляє собою глобальну
системну організацію й самоорганізацію освітнього процесу з усіма
компонентами. Особливе місце в такій стратегії належить питанню ролі й
діяльності всіх суб’єктів педагогічної взаємодії.
Особистісно-орієнтований підхід дає змогу перетворити інформаційноповідомляюче навчання на навчання розвиваюче, яке спрямоване на
виховання й розвиток особистості студента: всебічний розвиток психічної
діяльності, розумової діяльності, що охоплює пізнавальні процеси, волю
й почуття. Розумовий розвиток людини, як психологічна категорія,
характеризується ієрархічністю побудови і сукупністю ознак, які лежать
в основі визначення критеріїв такого розвитку:
І рівень або критерій, який легко виявити й оцінити, включає знання,
обсяг їх запасів і ступінь організованості в системи.
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ІІ критерій пов’язаний з володінням методами і прийомами розумової
діяльності.
ІІІ найскладніший рівень, визначає сформованість якісних
характеристик розуму: активність, самостійність, продуктивність, гнучкість,
критичність.
Розгляд принципу виховання і розвитку студента як пріоритетного
передбачає побудову навчального процесу з урахуванням визначених
критеріїв. Так, перший критерій тісно пов’язаний із змістом навчання.
Компонентний склад змісту навчання іноземних мов, як відомо, базується
на трьох категоріях: сфери спілкування, теми, ситуації; мовний,
мовленнєвий, країнознавчий та лінгвокраїнознавчий матеріал; знання,
навички та вміння мовлення. З точки зору педагогічної психології до змісту
навчання слід включати інформацію, яка: знадобиться в розвинутій формі
студенту як соціально зрілому суб’єкту власної життєдіяльності; не
здійснить негативного впливу на розвиток моральної свідомості; сформує
уміння самостійно поповнювати знання та оволодівати новими видами
професійної й соціально значимої діяльності; забезпечить усебічний
(інтелектуальний, моральний, естетичний) розвиток суб’єкта навчання.
Інтеріоризація знань відбувається в ході навчального процесу, різноманітні
види якого узагальнені в науці як чотири основні типи: інформаційноповідомляючий, пояснювально-ілюстративний, проблемно-евристичний
або дослідницький, та проектний. Два останні типи освітнього процесу
визнані базовими для навчання іноземних мов професійного спрямування,
оскільки вони в повній мірі дозволяють реалізовувати основні дидактичні
й методичні принципи такого навчання.
Список використаних джерел
1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
у структурно-логічних схемах і таблицях: навчальний посібник / [укладачі
С.Ю. Ніколаєва та ін.]. – К. : Ленвіт, 2004. – 208 с.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Самойленко Н.Б.
Україна, Севастополь, Севастопольський міський
гуманітарний університет
Спрямованість розвитку української держави до інтеграції в об’єднану
Європу вимагає від українських педагогів приділяти більше уваги
досягненням, інноваціям і процесам, що відбуваються в системах освіти
європейських країн, знати й володіти новітніми інформаційними
технологіями, що використовуються в європейських школах. Виховання
учнів у дусі інтеркультурності, демократії, толерантності допоможе їм стати
дійсними громадянами Європи й вільно почувати себе на її теренах.
Необхідно готувати людей, що володіють здатністю вирішити проблему,
упевнених у тім, що вони здатні набувати знання самостійно, що мають
потенціал самостійної роботи. Модель формальної передачі знань
вичерпала себе. Необхідно допомогти їм розвивати ці необхідні якості.
Проблема організації самостійної роботи студентів педуніверситетів у
процесі їхньої лінгвістичної підготовки не була предметом спеціального
дослідження.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу
(КМСОНП) в педагогічному університеті забезпечує підвищення мотивації
студентів до систематичної роботи, переорієнтацію їхніх цілей з отримання
позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;
підвищення якості знань студентів шляхом систематизації та активного
засвоєння матеріалу; відкритість контролю; підвищення об’єктивності
оцінювання знань; створення багатоступеневої системи контролю
особистих досягнень студентів.
Формами організації навчання в умовах КМСОНП є лекції, практичні,
семінарські, лабораторні заняття, усі види практик, а також розмаїття
індивідуальної та самостійної роботи студентів. Ми вважаємо, що метод
проектів доцільно застосовувати не лише на практичних заняттях, а й у
індивідуальній та самостійній роботі студентів. До кожного модуля
студентам пропонується виконати навчальний проект, що містить такі
основні етапи: підготовчий, організаційний, виконавчий, рефлексивний.
Індивідуальна робота студентів (ІРС) є формою організації навчального
процесу, що передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації
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творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований
розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.
Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого
на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на
старших вони мають науково-дослідний характер. Як показує практика,
у педагогічному університеті застосовуються різні види індивідуальної
роботи студентів: консультація; тестування; індивідуальне навчальнодослідне завдання, реферат, розв’язування та складання задач різного
рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний
опис, розробка та виконання тестів, розробка конспектів уроків тощо;
наукові роботи.
Співпраця викладачів і студентів в умовах здійснення проектної роботи
на заняттях англійської мови має низку особливостей. Специфікою
іноземної мови є навчання мовленнєвої діяльності. Щоб сформувати у
студентів необхідні уміння і навички в тому або іншому виді мовленнєвої
діяльності, необхідна активна усна практика для кожного студента групи.
Метод проектів може дозволити вирішити це навчальне завдання,
перетворюючи заняття іноземної мови на дискусійний, дослідницький клуб,
у якому вирішуються значущі й доступні для студентів проблеми.
В основі проекту лежить проблема. Для її вирішення студентам потрібне
не тільки знання мови, але й володіння достатнім об’ємом різноманітних
практичних знань. Також студенти повинні володіти певними
інтелектуальними (робота з інформацією, її аналіз, узагальнення і
висновки), творчими (формулювання мети, варіантів вирішення проблеми,
прогноз наслідку запропонованого рішення), комунікативними (ведення
дискусії, уміння слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку
зору, висловлювати свою думку) уміннями.
До творчого союзу студенти залучаються поступово. Для цього їм
необхідно ознайомитися з додатковою літературою за заданою темою,
розробити план відповіді. Основним принципом навчання іноземної мови
за проектною методикою є орієнтація навчального процесу на особисті
інтереси й цілі студентів. Завдання викладача полягає в тому, щоб
допомогти студентам засвоїти інформацію, висловити своє ставлення до
світу, подій.
При розгляді оформлення береться до уваги: грамотність, логічність
викладу матеріалу, акуратність, наявність наочної, ілюстративної частини.
Форму презентації студенти вибирають самі.
Переваги проектної діяльності полягають в наступному:
- збільшена мотивація – студенти особисто залучені до проекту;
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- всі чотири види діяльності – читання, письмо, аудювання, говоріння;
- учні стають відповідальнішими за своє навчання;
- отримання кінцевого продукту;
- автентичні завдання й отримання автентичного мовного результату;
- міжособистісні стосунки у процесі групової роботи;
- зміст роботи обговорюється з викладачем і в центрі знаходиться
студент;
- різноманітність завдань, що відрізняються від щоденних справ;
- чіткість і акуратність виконання завдань.
У курсі домашнього читання студенти читають художню літературу
іноземною мовою. Наприкінці семестру або розділу проводиться залікове
заняття, на якому кожен студент розповідає про автора, про твори, прочитані
в межах домашнього читання. Такий виступ супроводжується
мультимедійною презентацією.
Крім того в ході виконання проекту студенти вчаться обробляти
отриману інформацію, використовуючи ІКТ, шукати шляхи вирішення
проблеми, створювати новий практично значущий для них продукт, який
згодом викладач може використати для поповнення навчальнометодичного комплексу. Проконтролювати таку СРС можна дуже легко,
адже на кожному етапі проекту студент здає короткий звіт, створює своє
власне Портфоліо, а в кінцевому результаті захищає проект, що розкриває
не лише знання теоретичного матеріалу, а й уміння використовувати
одержані знання на практиці, власну творчість, уміння відстоювати власну
думку.
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з
конкретної навчальної дисципліни може виконуватися в бібліотеці,
навчальних кабінетах і лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у
домашніх умовах, якы відповідає вимогам, які висуваються до виконання
проекту. Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її
з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби
проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику
якості самостійної роботи студента (як правило, на індивідуальних
заняттях), аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного
студента, що не суперечить, а навпаки відповідає вимогам до
впровадження методу проектів.
Таким чином, аналіз сучасного стану теоретичної та практичної
підготовки вчителів іноземної мови засвідчує, що залишається відкритим
питанням удосконалення змісту, організаційних форм та методів
модернізації цього процесу в умовах упровадження ідей Болонської угоди,
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реалізації сучасної освітньої концепції. Ураховуючи те, що знання повинні
бути функціональними, включення в навчальний процес методу проектів
є не просто можливим, а й ефективним.
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ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ
МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Санина Л.П., Копылова Е.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Письменная речь является одним из сложных для овладения видом
речевой деятельности, поэтому на продвинутом этапе обучения РКИ
значительное место занимает развитие у иностранных учащихся навыков
письменного продуцирования высказывания с опорой на текстовой
образец.
Решением вопросов, связанных с обучением письменной речи,
занимались известные методисты и исследователи: А.Н. Барыкина, Л.Н.
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Бахтина, Т.А. Вишнякова, В.В. Добровольская и др. Однако вопросы
контроля знаний и умений в этом виде речевой деятельности требуют
дальнейшего рассмотрения, конкретизации, систематизации, а также
реализации в учебных пособиях.
Все письменные работы иностранных учащихся, проводимые согласно
модульной программе по языку на основном этапе обучения, могут быть
условно разделены на три категории:
- самостоятельно продуцируемый текст, близкий к реальным
коммуникативным потребностям обучаемых или даже реализующий их
(сочинение, фрагменты курсовой работы и др.);
- воссоздаваемый текст при той или иной форме переработки
источников (изложение, различные типы планов, тезисы и др.);
- текст комбинированного типа, включающий в себя и восстановление
текста-источника и продуцирование с опорой на источник (реферат,
аннотация, резюме и др.).
Предметом нашего исследования является учебная письменная речь
и, в частности, реферирование научной статьи, так как умение
реферировать научные тексты по специальности является одной из
составляющих коммуникативной компетенции иностранных студентовнефилологов (в частности, экономистов). В соответствии с требованиями
социокультурного подхода и модульной программы по языку мы
ориентируем студентов на овладение теми видами учебной письменной
речи и теми жанрами учебных работ, которые доминируют в украинских
высших учебных заведениях и могут быть востребованы в учебном
процессе, а также при сдаче экзаменов (в том числе и на международные
сертификаты) и при устройстве на работу.
Реферирование – один из видов речевой деятельности, занимающий
промежуточное положение между продуктивными и репродуктивными
видами речевой деятельности, то есть это деятельность по переосмыслению
текста. С одной стороны, в основе реферирования лежит репродуктивная
деятельность, посредством которой осуществляется связь между
реферируемым материалом и референтом, с другой – продуктивная, если
рассматривать реферат как коммуникативно-познавательный акт в целом.
Основное назначение реферата – быть средством передачи информации.
При совпадении комплекса представлений, сложившихся у читателей
реферата, с комплексом представлений, вызвать который рассчитывал
автор оригинала, реферат выполняет свое назначение.
Создание собственного письменного текста на основе восприятия
исходного представляет большие трудности даже на родном языке, тем
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более это сложно сделать на иностранном языке. Для преодоления этих
трудностей необходима целенаправленная система упражнений (языковыхподготовительных и речевых), которая бы подготовила иностранных
студентов к написанию рефератов на русском языке.
Задача преподавателя заключается в том, чтобы с помощью
упражнений довести до автоматизма навыки работы по алгоритму
написания реферата, последовательно выполняя все этапы, и сформировать
умение грамотно и глубоко анализировать текст, объективно излагать его
содержание.
Важной частью работы преподавателя, на наш взгляд, является
конкретизация и систематизация показателей, определяющих уровень
умений обучаемых в области реферирования. В модульных программах
по языку отражены лишь некоторые показатели, а в учебных пособиях
по обучению реферированию такие показатели отсутствуют.
Ход анализа реферата, по нашему мнению, повторяет ход обучения
реферированию, и, следовательно, позволяет достаточно точно выявить,
в каком из звеньев этой последовательной работы есть пробелы.
Таким образом, процесс обучения и процесс контроля выступают в
единстве, дополняя и корректируя друг друга. Результатом анализа работы
должно стать последовательное уяснение студентами тех требований,
которые мы предъявляем к реферату, а также средств и путей их
выполнения.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА
К УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ
КРАТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Северин Н.В., Снегурова Т.А.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”
Уже почти два десятка лет на базе НТУ “ХПИ” и Клагенфуртского
университета (Австрия) успешно работают летние краткосрочные курсы
русского языка. Несколько лет назад в процессе работы мы столкнулись
с тем, что австрийские студенты имеют довольно глубокие познания в
истории Украины и проявляют нескрываемый интерес к украинской
культуре, чем были приятно удивлены. Особенно австрийскую молодежь
интересовало украинское казачество, украинская философия, украинские
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обряды, обычаи, традиции, искусство. К примеру, многие из них видели
в Вене памятник украинскому казаку Юрию Кульчицкому, но не знали об
участии казацких полков в разгроме армии Ахмеда II. Поэтому их
интересовала история казачества и его роль в жизни Украины. Это
обстоятельство привело нас к мысли о создании курса лекций по
украинской культуре. В данный курс вошли лекции: “Дохристианские
верования древних славян”, “Украинская элита на культурной почве
России”, “Украинское казачество”, “Влияние Н.В. Гоголя на русскую
культуру” и др.
Кроме того, в течение ряда лет на факультете международного
образования проходят языковую стажировку студенты из разных городов
Австрии (Вена, Клагенфурт и др.). В программу работы со стажерами,
кроме других курсов, включен также курс культурологии. В связи с
этим мы разработали свыше 20 тем, представляющих наибольший
интерес для австрийской аудитории, среди которых есть следующие:
“Слово о полку Игореве” как древнейший литературный памятник
Киевской Руси”, “Роль христианства в политическом и культурном
развитии Украины и России”, “Выдающийся украинский и русский
государственн ый и церковный деятель Феофан Прокопови ч”,
“Украинский гетман Богдан Хмельницкий”, “Украинский просветитель,
философ, поэт и педагог Григорий Сковорода”, “Украинский народный
костюм” и другие. Материалы курса охватывают период от древних
времен до современности. Благодаря такому подходу мы имеем
возможность сформировать у студентов панорамный взгляд на культуру
в ее взаимосвязи с важнейшими историческими событиями.
С целью повышения интереса к украинской культуре мы совмещаем
аудиторную работу с посещением выставок, музеев, знакомим с
творчеством фольклорного ансамбля “Муравский шлях”. Так, например,
лекция “Дохристианские верования древних славян” сопровождалась
демонстрацией слайдов с изображением древних славянских божеств, а
после лекции студенты вместе с преподавателем посетили выставку
художницы Н.Г. Кукель, на которой послушали рассказ экскурсовода,
посмотрели картины с изображением божеств в художественной
интерпретации автора, приобрели открытки и диски. После лекции об
украинском казачестве состоялась экскурсия в художественный музей,
где ребятам представилась возможность посмотреть картину И. Репина
“Запорожцы пишут письмо турецкому султану”, ознакомиться с текстом
письма казаков, с картинами С. Васильковкого на тему казачества,
расширить свои знания по теме. В конце лекции о Гоголе студентам
297

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

предлагается просмотр фрагментов из фильма “Тарас Бульба” и “Ночь
перед Рождеством” с комментариями преподавателя.
На занятиях по культурологии осуществляется большая творческая
работа. Перед каждой темой преподаватель проводит вступительную
беседу, в которую вовлекает слушателей, настраивая их на размышления.
Например, перед темой “Роль христианства в политическом и культурном
развитии Украины и России” студентам ставится задание подумать и
объяснить, какую роль играли церкви и монастыри. В результате
размышлений все приходят к выводу, что они стали центрами просвещения
и книгопечатания. Очень большой интерес вызывают у австрийцев
личности Б. Хмельницкого, Г. Сковороды, Феофана Прокоповича. На
занятиях студенты размышляют о причинах и результатах воссоединения
Украины с Россией, проникают в “философию сердца” Сковороды,
увлекаются его софиологией. В начале занятия преподаватель выясняет,
что они знают о каждом из этих украинцев. А знают они, в лучшем случае,
только их имена, которые “слышали”. В конце урока они воспроизводят
почти всю информацию. Например, узнав, что Прокопович, испытывая
непреодолимое желание учиться, в 16-летнем возрасте пешком дошел от
Киева до Рима, что после учебы преподавал в Киево-Могилянской
академии поэтику, риторику, философию и стал префектом академии,
что в России он создал первый букварь и на долгие годы стал учителем
русских детей, создал теорию Российской империи, что только благодаря
его поддержке М.В. Ломоносов смог получить образование и стать
известным ученым, – после всего услышанного студенты с огромным
удовольствием пишут сочинение “Украинец, повлиявший на судьбу
России”.
Кроме того, на занятиях по культурологии расширяется лексический
запас студентов. Они с удовольствием занимаются словообразованием,
проявляя огромный интерес к сложным словам: златоуст, плодородие,
земледелие, престолонаследие, благодарение, богородица,
единомышленник и др. На итоговом семинаре стажеры выступают с
наиболее понравившейся им темой из пройденного курса. Для этого они
читают дополнительные тексты, рекомендуемые преподавателем. Семинар
проходит очень интересно, студенты творчески подходят к этой работе,
находят портреты выдающихся личностей в книгах и на денежных
купюрах, демонстрируют их в ходе рассказа своим товарищам. Таким
образом, занятия способствуют обогащению лексического запаса,
формируют культурологическую, страноведческую компетенцию
учащихся. Происходит обучение не только языку, а иноязычной культуре
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в широком смысле этого слова. Ведь при обучении РКИ важно не только
достижение качественных результатов в овладении иноязычным общением,
но и реальный выход на иную культуру и ее носителей. В этом случае
речь идет о практическом владении языком, о развитии межкультурной
компетенции. Опыт показывает, что культурология является неотъемлемой
частью обучения языку, способствует формированию знаний о реалиях и
традициях страны, включению в диалог культур, ознакомлению с
достижениями национальной и общечеловеческой культуры.

ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Селіверстова Л.І.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
Однією з основних характеристик глобалізації світу є збільшення
кількості студентів, які отримують освіту за кордоном. Знання іноземної
мови (а краще кількох) підвищує реалізацію професійної майстерності
молодого фахівця, який має більший потенціал самовираження, і
відповідно його визнання в суспільстві.
За статистикою ЮНЕСКО, за останні 40 років швидкість зростання
кількості міжнародних студентів перевищила в планетарному масштабі
загальну швидкість зростання кількості студентів вищих навчальних
закладів. За останні 25 років міжнародна студентська мобільність зросла
на 300 %. Передбачається, що зі 140 млн. студентів у світі біля 4-х млн.
навчатимуться за кордоном. На сьогодні іноземці навчаються в
університетах 140 країн світу. 4/5 із загальної кількості міжнародних
студентів віддають перевагу геополітично стабільним країнам.
Україна всіляко намагається створити привабливі умови для навчання
іноземних студентів. На сьогодні збільшилася кількість університетів, які
отримали право надавати освітні послуги іноземцям. Але, слід визнати,
що права навчальних закладів випереджають їхні технічні та соціальні
можливості й відповідальність.
Західні й Східні регіони України мають свої особливості в міжнародній
освітній галузі. Головна – це мови навчання: відповідно – українська та
російська. Історичні умови, що склалися на сході України і в Криму, так
і не дозволили за 20 років перейти на українську мову навчання. А сьогодні
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бачимо тенденцію у виборі іноземців англійської мови навчання. Поступово
в університетах України на популярних факультетах створюються групи з
англійською мовою навчання. Причина в глобалізації ринку праці. Велике
значення має інтернет. Англійська мова стала освітньою інтернаціональною.
У перспективах розвитку міжнародної освіти в Україні не можна
покладатися лише на мову навчання. Продуктивними засобами є
оновлення навчальних програм, методик професійного навчання,
застосування нових технологій у навчанні тощо. Можна сказати, що у
вищій освіті настав час “переозброєння”.
У передових ВНЗ, які напрацьовують свій авторитет не одне десятиліття
в галузі міжнародної освіти, створені комп’ютерні кабінети з вільним
доступом до інтернету. Починаючи з підготовчого факультету, викладачі
розробляють навчальні й тестові програми. Тут давно не обмежуються на
заняттях підручником і словником. Фахівці творчо підходять до своїх
обов’язків: готують уроки-презентації (в електронному вигляді з
використанням інтернет-ресурсів), ретельно відбирають комунікативний
матеріал не лише для спілкування в зовнішньому мовному середовищі, а
й для комунікації в навчально-професійній сфері, проводять позааудиторні
уроки – це походи на тематичні виставки, екскурсії, до музеїв, до театрів
(із заздалегідь підготовленими лексичним і граматичним матеріалом для
розвинення всіх видів мовленнєвої діяльності студентів). Іноземці
прискорюють у такий спосіб свої мовленнєві навички й уміння, а зрештою
й усвідомлення мовних явищ. В іноземних студентів швидше зникає
мовний і міжкультурний бар’єри. Вищезазначені чинники позитивно
впливають на якість навчання іноземців у вишах України.
Задля справедливості відзначимо й негативні чинники, які трапляються:
· незадовільне матеріально-технічне забезпечення навчання (брак
комп’ютерів, електронних програм, підручників, інтернету);
· невідповідність плати за навчання стану й умовам помешкання,
· відсутність власного вибору предметів навчання;
· проблеми, що пов’язані з безпекою особистого життя, із сервісом.
У вищій школі Європи зміст навчання як іноземців, так і вітчизняних
студентів скерований на міжнародну культурну обстановку, де вивчаються
дисципліни з інтернаціональним змістом (міжнародна економіка,
Європейське право тощо) і, як мінімум, дві мови. Увага акцентується на
підготовку фахівців, здатних здійснювати професійно-ділове спілкування
в умовах багатомовності та полікультурності. Конкурентноспроможність
майбутніх фахівців забезпечується професійною підготовкою з
обов’язковим знанням кількох мов (крім рідної). Зазначені європейські
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тенденції актуальні для перспектив розвитку міжнародної освіти в Україні.
Одним із перспективних напрямків залучення іноземців до навчання в
Україні вважаємо короткострокові лінгвокраєзнавчі курси з української
або російської мов, які, маємо надію, будуть розвиватися разом з
туристичним бізнесом в Україні.

ТРУДНОСТИ АУДИРОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВМЕДИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ
Сеник Л.Н., Богуславская Л.Ф., Филатова Г.Е.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
При обучении иностранных студентов-медиков англоязычной формы
обучения русскому/украинскому языку в качестве ведущей цели
выделяется коммуникативная, предполагающая формирование навыков
и умений пользоваться изучаемым языком как средством общения. Одной
из актуальных задач является языковая подготовка обучаемых в учебнопрофессиональной сфере – развитие навыков и умений профессионального
диалогического общения “Врач-больной”.
Однако овладение языком в достаточной степени, позволяющей
свободно вести расспрос пациента, зачастую является труднодостижимой
целью, имеет трудности разнопланового характера. Это объясняется, в
частности, тем, что студенты англоязычной формы обучения овладевают
базовыми языковыми знаниями на I-III курсах параллельно с изучением
профильных дисциплин, что ведет к большой учебной нагрузке и к
недостаточно высокому уровню владения языком.
В интересующем нас аспекте обучения можно говорить о трудностях
в области говорения, а также аудирования, т.е. понимания речи
собеседника на слух и умения адекватно реагировать на нее. Практика
показывает, что в учебном процессе больше внимания уделяется обучению
языковым навыкам и умениям говорения, оно в большей мере обеспечено
учебно-методическими пособиями и разработками. Однако,
сосредоточивая усилия на обучении говорению, преподаватель не может
этим обеспечить овладение умением понимать речь. Известно, что люди,
владеющие навыками и умениями говорения на иностранном языке, тем
301

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

не менее испытывают затруднения при восприятии речи на слух. Психологи
объясняют это тем фактом, что пропускная способность звукового канала
намного меньше зрительного, а звуковая память у большинства людей
развита намного хуже зрительной (А.С. Лурье). Следовательно, обучение
пониманию иноязычной звучащей речи не является простой задачей, оно
должно осуществляться целенаправленно и систематически, с учетом
возможных трудностей и определением путей их преодоления.
Можно выделить несколько групп трудностей аудирования в процессе
иноязычного профессионального общения, которые, в силу недостаточной
языковой подготовки, наиболее актуальны для студентов англоязычной
формы обучения.
1. Языковые трудности.
2. Трудности, связанные с индивидуальными особенностями речи
пациента.
3. Социокультурные трудности.
Самыми многочисленными и наиболее часто встречающимися при
восприятии звучащей речи являются языковые трудности. Понимание
языкового сообщения складывается из понимания значения слов и их
связей. Незнание значений слов, в том числе характерных для разговорной
речи пациента, правил построения словосочетаний и предложений делают
звучащую речь непонятной. Синтаксические особенности разговорной
речи также могут в значительной степени нарушать акт восприятия. Анализ
аутентичных материалов расспроса больных показывает, что для речи
пациентов характерны как короткие, неполные, так и достаточно сложные
предложения, имеющие несколько придаточных предложений, с
нарушением порядка слов, повторами, паузами, прерыванием речи,
внесением поправок в сказанное и др. Это затрудняет понимание и является
одной из причин сбоев в коммуникации.
В этой связи особую важность приобретает продуманная работа по
преодолению трудностей: упражнения на вычленение заданных членов
предложения, смысловых частей (микро)текста, работа по
дифференцированию и эквивалентным заменам общелитературной,
профессиональной и разговорной лексики и т.п. Большую роль играют
упражнения, развивающие языковую догадку: определение значения слова
по словообразовательным элементам, по контексту и др. Положительный
обучающий эффект упражнений не будет полным без прослушивания и
работы с аутентичными диалогами врача с пациентом. Вначале
рекомендуется прослушивание диалогов, наговоренных преподавателем,
что позволит облегчить трудности, связанные с индивидуальными
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особенностями речи говорящего: темпом речи, тембром голоса,
особенностями дикции и др. При переходе к прослушиванию аутентичных
диалогов нужно учитывать, что наиболее легким является восприятие
низких мужских голосов мягких по тембру. Чтобы обеспечить лучшее
понимание, рекомендуется делать паузы для осуществления контроля
понимания и соблюдать требование постепенного и последовательного
нарастания трудностей.
Не менее важным при обучении аудированию является учет трудностей
социокультурного характера. Общение людей, представляющих разные
культуры, характеризуется наличием разных форм мышления,
представлений, стереотипов поведения, с помощью которых человек
действует в различных ситуациях. Привычные способы поведения в одной
культуре могут приводить к непониманию, проблемам и конфликтам при
контакте с нормами иной культуры. Знакомство обучаемых с некоторыми
особенностями национальной картины мира славян, их взглядами на
функции врача, с некоторыми стереотипами поведения на приёме у врача
и др. – необходимое условие для понимания поведения собеседника и
адекватной реакции на него.
Таким образом, для развития навыков и умений профессионального
диалогического общения необходимо целенаправленное обучение
пониманию звучащей речи, эффективность которого зависит от учета
существующих трудностей аудирования и систематичной работы,
направленной на преодоление трудностей.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Сергиенко Г.А., Жавжарова Е.А.
Украина, Запорожье, Запорожский национальный
технический университет
При обучении иностранному языку не вызывает сомнения тот факт,
что в основе этого процесса лежит неделимое единство: культура –
язык – человек, поскольку в языке проявляются национальнопсихологические особенности народа, говорящего на данном языке. На
стыке лингвистики и культуры возникло новое направление –
лингвокультурология, которая изучает отражение и реализацию в языке
конкретной культуры.
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Важнейшая задача лингвокультурологии и её отличительная
особенность – это системное представление культуры народа в его языке,
в их диалектическом взаимодействии и развитии, а также разработке
понятийного ряда, который способствует формированию современного
культурологического мышления. Концепция лингвокультурологии
реализуется в соответствующей системе учебных пособий, словарей,
учебников с наиболее полным охватом всех основных явлений русской
культуры.
Основным критерием отбора культурологического материала должен
быть принцип типичности ознакомления с той культурной средой и
культурными реалиями, которые типичны для представителей изучаемой
культурной общности.
Изучение культуры страны, в которой учится студент, и язык, который
он изучает, не является самоцелью, а служит главной цели – формированию
лексико-грамматической базы обучаемого и выработке на этой базе
навыков речевого общения. Следует подчеркнуть, что “знания о стране
этнического, социального, культурного характера, удовлетворяющие
коммуникативные, познавательные, эстетические потребности учащихся,
обеспечивают устойчивый интерес к изучению языка, стимулируют их
речевую деятельность, способствуют становлению коммуникативных
умений в разных сферах общения” [1: 59].
Учитывая существующий в настоящее время прагматический подход
к целям изучения иностранного языка, возрастает роль пособия для
внеаудиторного чтения. В таких пособиях большую роль играет словарь
с переводом на родной язык учащегося, комментарии к тексту.
Также обращает на себя внимание факт изучения русского языка
иностранцами в Украине. Этот факт не является нонсенсом. Иностранцы,
желающие изучать русский язык, выбирают Украину, зная, что в Украине
исторически сложилось двуязычие – украинско-русское, русскоукраинское. Общие корни истории, культуры, родственность менталитета
русского и украинского народов отражаются в обоих языках. Безусловно,
целесообразно включение в культурологическое пособие материалов о
Киевской Руси, о памятниках культуры древней и современной Украины,
об украинских деятелях культуры, искусства, живописи, народных
промыслах и фольклоре.
Знакомство студентов с культурой других народов требует от
преподавателя чёткого подбора лингводидактических материалов,
видеофильмов, проведения внеаудиторных мероприятий (вечера дружбы,
экскурсии и т.д.). Подбирая конкретные лингводидактические материалы,
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преподаватель обращает внимание на то, как это будет соотноситься с
познавательными и жизненными потребностями студентов, с их
представлениями о возможных ситуациях функционирования в стране
изучаемого языка, отражают ли они общечеловеческие ценности.
Социокультурная информация помогает студентам терпимее относиться
к обычаям и традициям других народов, более чуткому отношению к
духовной культуре представителей других стран, пониманию их
менталитета, является средством “пробуждения у учащихся уважения и
любви к стране изучаемого языка” [2: 5], тем самым повышая мотивацию
в овладении русским языком.
Список использованных источников
1. Бородина Л.П. Формирование культурно-страноведческой компетенции
студентов-иностранцев, обучающихся в условиях языковой среды /
Л.П. Бородина, Л.А. Крашенникова // Материалы международной научнопрактической конференции “Русский язык: вопросы теории и инновационные
методы преподавания”: В 3 ч. – Иркутск, 2001. – Ч.II. – С. 59-64. 2. Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского
языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М., 1983.

КОМУНІКАТИВНІ БАР’ЄРИ
ТА ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ
Ситковська М.І., Корольова О.В.
Україна, Харків, Українська державна академія
залізничного транспорту
Якщо дві особистості вступають у процес мовної взаємодії, завжди
існує вірогідність того, що комунікативні інтенції одного чи обох партнерів
залишаться нереалізованими, внаслідок чого акт спілкування не
відбувається. Можливість комунікативної невдачі або комунікативного
непорозуміння зростає в декілька разів, коли суб’єктами взаємодії
виступають представники різних культурних, соціальних та релігійних
етносів, які обрали засобом спілкування нерідну (в нашому випадку
російську або українську) мову.
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В цілому усі бар’єри спілкування в такій ситуації можна поділити на
соціальні, психологічні та власне мовні. Соціальні бар’єри виникають
внаслідок незбігу статусів, рівня освіти, ментальних настанов,
політичних поглядів та професійних здібностей особистостей. Усе це
призводить до різної інтерпретації понять та до різного світосприйняття,
світорозуміння.
Психологічні бар’єри можуть бути пов’язані з характером учнів
(надмірна сором’язливість, боязкість, некомунікабельність), з їхніми
намірами, поглядами, манерою спілкування. Бар’єри можуть виникати
як наслідок відношень неприязні та недовіри, що склалися між учнями
або між учнями та викладачем, і які проектуються на об’єкт спілкування.
Б.А. Паригін встановив декілька причин, що запобігають успішному
спілкуванню. Це уникнення, авторитет і непорозуміння [1].
Уникнення – це явне чи неявне ухилення від контакту. Якщо партнер
спілкування маркується як “небезпечна” людина, суб’єкт ухиляється від
контакту з ним, а в ситуації, коли це неможливо, докладає усіх зусиль,
щоб не сприймати його повідомлення. За умов навчального процесу ця
ситуація виникає, коли викладач використовує авторитарний метод
спілкування, принижує або подавляє учнів, ставить під сумнів їхні здібності
до навчання, явними та прихованими засобами поділяє аудиторію на осіб
“вищої” та “нижчої” категорії.
Авторитет – це недовіра до співрозмовників, яких суб’єкт
спілкування зарахував до неавторитетної групи. Ці люди не мають для
учня жодного значення, внаслідок цього все, що вони говорять, жодним
чином не сприймається. Така модель спілкування можлива, якщо
викладач не зумів завоювати авторитет та повагу студентів, недостатньою
мірою продемонстрував свою фахову підготовку й можливість створити
в аудиторії продуктивну робочу атмосферу. Серед учнів провідну роль
може відігравати соціальний статус партнера, його належність до
“неавторитетної” групи, другорядні позиції щодо важливого в ситуації
спілкування параметра або недостатня особистісна привабливість у деяких
ситуаціях, недобре ставлення до співрозмовника.
Наступна причина є чинником непорозуміння або, на нашу думку,
належить до власне мовних бар’єрів. Мовні бар’єри можуть виявлятися
на різних рівнях.
1. Фонетичний рівень породжується недостатньою сформованістю
фонетичної компетенції, внаслідок чого учні неправильно вимовляють
окремі фонеми або групи фонем, не можуть правильно вибрати темп та
інтонаційне оформлення доповіді.
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2. Семантичний рівень непорозуміння виникає як результат відсутності
збігу “змістовних полів” слів у носіїв різних мов. Порушення правил
семантичної релевантності призводить до того, що повідомлення стає
повністю незрозумілим для співрозмовника, який також ще не достатньою
мірою оволодів нормами мови спілкування.
3. Стилістичний рівень є наслідком порушення співвідношення між
формою та змістом повідомлення. Стильове перенавантаження, або,
навпаки, “примітивізм”, призводить до виникнення ситуації непорозуміння.
4. Логічний бар’єр виникає, коли логіка міркування комунікатора
занадто складна для сприйняття реципієнта, або здається йому невірною,
або суперечить його системі доказів.
Головним завданням викладача під час роботи в іншомовній аудиторії
є подолання комунікативних непорозумінь, які час від часу виникають у
навчальному процесі, та використання запобіжних методів щодо
переростання комунікативних бар’єрів у комунікативний конфлікт.
Вирішити цю проблему, на наш погляд, можна засобами формування в
учнів комунікативної компетенції, що поєднує в собі як суто лінгвістичні,
так і екстралінгвістичні рівні. У лінгвістичному плані це формування та
вдосконалення методів користування мовою як засобом спілкування,
вміння вирішувати за допомогою мовних навичок питань у професійній,
побутовій та міжособистісній сферах життя. До екстралінгвістичного
плану, безумовно, належить вироблення у студентів стратегій і тактик
компромісу та співробітництва, що є найбільш ефективними в умовах
вирішення конфліктних ситуацій. Компроміс будується на двосторонніх
поступках, раціоналізації рішення, яке кінець кінцем задовольнить обидві
сторони. Ця стратегія є свідоцтвом справжньої поваги до особистості й
дозволяє виграти в головному за рахунок часткових втрат. Співробітництво
має значний регулюючий та виховний потенціал. Ця стратегія побудована
на спільному виборі рішення, прийнятті взаємної відповідальності.
Демократичність відношень, відкритий обмін думками дозволяє
розглядати різні погляди та формувати вміння бачити різноманітність
виходів із проблемної ситуації.
Список використаних джерел
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КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ
ТА МОВНИМ РІВНЕМ ДИСКУРСУ У ВИВЧЕННІ
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
Скляренко Н.В.
Україна, Київ, Київський національний
лінгвістичний університет
Взаємовідношення і взаємозалежність мови та культури завжди
привертали увагу лінгвістів. На думку Е.В. Гуннемарк, важливим
фактором є розкриття культурного компоненту значення в ключових
словах. Вони поділяються на дві категорії. Одні відображають культурноспецифічне поняття, інші, на перший погляд, повністю збігаються у
лексичних значеннях при цьому різняться значеннями культурними. Для
зіставлення зупинимося на прикладах слів німецької та англійської мов,
які належать до другої категорії слів, що не є культурно-специфічними і
трапляються в обох мовах, але мають різні культурні значення.
А. Вежбицька демонструє, що значення слова “friend” з плином часу
змінилося та розширило сферу свого вживання. Відбувся зсув з
“вертикальної глибини” до “горизонтальної всеосяжності” [3: 36]. З
лінгвістичної точки зору це підтверджується рядом факторів, наприклад,
появою словосполучень “close friend” для позначення ближчих відносин.
У німецькій мові сфера вжитку слова “der Freund” не розширилась. З
цього випливає висновок про те, що ці слова є інтерферуючими в цих
мовах, оскільки з послабленням значення слова “friend” кількість “друзів”
у людей, які спілкуються англійською мовою, збільшилась, а у людей, які
говорять німецькою, не змінилась. У німецькій мові є лексема для
позначення знайомих, не близьких друзів – “der Bekannte“, яка відсутня в
англійській мові. Це пояснюється тим, що в сучасній мобільній Америці,
де люди змінюють місце проживання кожні 4-5 років, друзів рахують
десятками. Навіть вираз “best friends” часто вживається в сучасній
англійській мові в множині. Вираз “a friend of mine” також є доказом
“множинності” друзів. На зміну “to find a friend / to choose a friend!”
прийшло “to make a friend”, що означає ціленаправлену дію, на відміну
від німецької мови “j-n zum Freund gewinnen”, що вимагає певних зусиль.
Як показують численні лінгвістичні дослідження, кореляція між
культурними цінностями та граматичним устроєм мови менш очевидні,
ніж кореляції між культурою та лексикою, але не менш значущі.
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Згідно з синтаксичною типологією мов А. Вежбицької існують мови
агентивної орієнтації та пацієнтивної орієнтації. До мов агентивної орієнтації
А. Вежбицька відносить англійську та німецьку мови. На початку 20-го
століття деякі західні вчені (Хаферс В. (Havers W.), Кайнц Ф.(Kainz F.)
стверджували, що англійській, німецькій та іншим європейським мовам
притаманний “активізм” (інтенсивне використання дійсного стану, який
відображає активне відношення до життя), протиставляючи їм слов’янські
мови, які є більш схильними до вживання пасиву. Таке твердження
існувало до завершення квантитативних досліджень, які показали, що
англійці частіше використовують пасив ніж носії інших германських,
слов’янських та романських мов.
Пасивні конструкції є дуже характерними для англійської мови. Їм
притаманно вживати в якості граматичного підмета речення поняття, яке
було б найбільш пристосоване до виконання тематичної функції. У
порівнянні з сучасною німецькою мовою англійська мова має тенденцію
до тематичного пред’явлення підмета. Відповідно в англійських реченнях
тема повідомлення, як правило, виражається граматичним підметом, а
найважливішу частину повідомлення представляє граматичний присудок.
Перевага надається означеному підмету перед неозначеним, особливо
особовому. У прямій мові найбільш очевидною темою виступає
особистість того, хто говорить, з цього слідує, що займенник “я” дуже
часто є підметом англійських речень. Ця тенденція лежала в основі змін,
згідно з якими в середньоанглійській мові майже всі безособові
конструкції стали особовими і ця тенденція продовжує активно
проявлятися й зараз. На цей момент спостерігається збільшення нових
особових конструкцій такого ж типу в сучасній англійській мові. Перш
за все це стосується конструкцій, які позначають відчуття або емоційні
ситуації. Що стосується німецької мови з менш вираженим тематичним
характером граматичного підмета, то відповідні речення будуються як
безособові. Наведемо приклади таких речень в обох мовах: “I am sorry
to hear” – “Es tut mir leid zu hören“; “I am warm enough“ – “Es ist mir
genug warm”; “ Still he found it very pleasant to talk to Lisbeth” – “Doch
war es ihm ein Vergnügen mit Lisbeth zu sprechen”; “She found it extremely
difficult to say exactly what it was” – “Es fiel ihr äußerst schwer genau zu
sagen, was es war“ та інші.
Отже, розглянувши співвідношення між культурним компонентом та
мовним рівнем дискурсу, ми побачили, який вплив мають культурно
зумовлені відмінності на процес вивчення німецької мови після англійської.
Включення в процес навчання даних про систему цінностей англомовної
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та німецькомовної культур та їх порівняння й зіставлення має бути
продуктивним для подолання таких труднощів: дотримання порядку слів
у реченні; “боротьба” з реченнями типу “Ich gefalle es“ (“Es gefällt mir“),
“Das Zimmer ist warm“ (“Im Zimmer ist es warm“), “Ich bin kalt“ (“Mir ist
kalt“), “Ich bin leid zu hören“ (“Es tut mir leid zu hören“), “Er ist sicher zu
kommen” (“Es ist sicher, dass er kommt”) які є калькою з англійської “I
like it”; “The Room is warm“; “I am cold“; “I am sorry to hear”, “He is sure
to come”.
Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОВУЗІВСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ГРУП ПІЗНЬОГО ЗАЇЗДУ
Сладких І.А., Гаврилюк Ю.Р.
Україна, Харків, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Організації довузівської підготовки іноземних громадян груп пізнього
заїзду надається все більшого значення з кожним роком. Труднощі
полягають не тільки у скороченні термінів навчання з десяти місяців,
передбачених навчальним планом, до шести, а іноді й до п’яти місяців,
але й у недостатніх для подальшого навчання у ВНЗ знаннях, уміннях і
навичках студентів-іноземців. Більшість студентів-іноземців груп пізнього
заїзду (СІГПЗ) не мають достатньої кількості балів у атестатах з середньої
освіти та не пройшли за конкурсом в університети на батьківщині. Інші,
мають на меті приїзду до Україні заняття бізнесом, а навчання в університеті
зводиться до вивчення російської (української) мови й легалізації їхнього
перебування в країні.
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Незважаючи на різноплановість прагнень и бажань СІГПЗ, вони мають
отримати належну підготовку для подальшого навчання в Україні.
Реалізація успішного навчального процесу може бути обумовлена
виконанням таких організаційних, методичних, наукових та технічних умов:
1. Розробка та модернізація науково-методичного забезпечення
навчальних дисциплін, методичне забезпечення дистанційної форми
навчання (модульні програми та модульні технології викладання курсів).
2. Удосконалення організації індивідуальної та самостійної
роботи студентів. Необхідність збільшення часу на консультування та
контроль за виконанням самостійних, індивідуальних занять. Самостійна
робота дозволяє іноземному студентові виявити творчі здібності,
перевірити себе в різних формах інтелектуальної праці й цим забезпечує
привабливість навчальної дисципліни, що вивчається. Підготовка доповіді
на конференції або виступу на уроці-концерті, аналіз конкретної ситуації,
розбір наукової статті в Іnternete дають розумове навантаження й
розвивають не тільки мовні, але й інтелектуальні здібності СІГПЗ.
Самостійна робота сприяє виявленню професійних нахилів майбутніх
іноземних фахівців і допомагає їм надалі свідомо зробити вибір
спеціальності, фаху та галузі подальшого навчання. Безсумнівно,
привабливість того або іншого предмету багато в чому залежить від
інтересу саме до самостійної роботи. Форми самостійної роботи, що
постійно розвиваються і вдосконалюються, їх комплексне і вдумливе
застосування, тісне співробітництво викладача і студента, разом з інтересом
до навчальної дисципліни, дозволяють підвищити ефективність і якість
навчального процесу.
3. Розробка нових засобів контролю знань. У навчальному процесі
застосовуються: 1-вхідне тестування; 2-поточне тестування; 3-підсумкове
тестування. Під час складання тестів належно мають враховуватися
особливості, час і мета їх застосування. Тести першої групи – контроль
рівня базових знань СІГПЗ, отриманих ними на батьківщині, складені на
мовах-посередниках або рідних мовах студентів, містять питання, що
охоплюють основи предметних курсів середньої освіти. Вхідне тестування
виключає з процесу проведення комп’ютерне забезпечення, так як
більшість СІГПЗ не мають досвіду роботи на комп’ютері. Результати
аналізуються й використовуються для коректування навчальних робочих
планів. Підсумки необхідно враховувати у процесі формування
академічних груп. Тести другої групи – контроль знань, умінь і навичок
СІГПЗ, якими вони оволоділи за конкретний проміжок часу (модуль).
Аналіз результатів дає можливість вчасного гнучкого керування
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навчальним процесом в конкретно даній групі й навіть із конкретно даним
студентом. Тести повинні містити завдання (мовою навчання), рішення
яких допоможе виявити рівень формування компетенцій СІГПЗ на даному
етапі навчання. Це сприяє своєчасній корекції навчального й виховного
процесу, що приведе надалі до бажаних результатів підсумкових тестів.
Тести третьої групи містять елементи контролю й самоконтролю студентів.
Умовою організації проведення тестів з усіх навчальних дисциплін є
використання комп’ютера. Це забезпечує об’єктивність оцінки,
максимальну кількість тих, хто проходить тестування, одночасно і
багаторазову, якщо буде потреба, повторюваність завдань. Передбачені
тренувальні тести забезпечують відпрацьовування навичок виконання
завдань. Результати контролю доцільно розмістити на сайті факультету або
університету, для ознайомлення з ними батьків і рідних СІГПЗ через
Іnternet. Психологічний елемент контролю також заслуговує на належну
увагу.
4. Розробка структурно-логічних схем, що дозволить визначити
певну послідовність у вивченні тих чи інших дисциплін, розподіл
навчального часу.
5. Застосування національно-орієнтованих методик з
використанням посібників, що враховують рідну мову й національні
особливості СІГПЗ.
6. Створення збірників підсумкових екзаменаційних, залікових і
контрольних робіт з усіх профілів навчання для різних етапів часу
навчання. Кожний профільований збірник може містити контрольні
завдання з мови й з усіх природничо-наукових і соціально-гуманітарних
дисциплін. Доступність таких збірників дасть викладачам можливість
швидкого і спрощеного контролю й оцінювання СІГПЗ. З іншого боку,
буде сприяти презентації СІГПЗ загальних вимог з усіх дисциплін їхнього
профілю навчання.
7. Розширення застосування інформаційних технологій на
аудиторних заняттях і для виконання самостійних робіт.
8. Продовження графіка навчального процесу на літній семестр
(липень, серпень).
9. Проведення уроків музичної фонетики зі СІГПЗ.
10. Забезпечення бібліотеки навчальною іноземною літературою
з метою використання її в навчальному процесі.
11. Психологічна підтримка СІГПЗ, що позбавить від психологічної
неготовності до навчання та проживання в Україні й небажання зміни
стереотипів.
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Університети мають дати іноземному студентові не стільки класичні
знання, скільки навички навчання й уміння та можливості їх використання,
поповнення протягом усього життя. Безперечно, це потребує змін у
навчальних планах і програмах та реформування системи довузівської
підготовки студентів-іноземців в цілому.

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Снычёва Л.В.
Украина, г. Симферополь, Крымский государственный
медицинский университет им. С.И.Георгиевского
Одна из важнейших задач обучения – это выработка у обучаемых
умения самостоятельно приобретать знания, иными словами,
формирование умений и навыков познавательного характера.
Принцип оптимизации учебного процесса выдвигает особые
требования к деятельности преподавателя, когда основной акцент делается
на работу самого учащегося, на формирование познавательных умений,
общих для естественнонаучных дисциплин: умения работать с учебной
литературой, проводить наблюдения, ставить опыты.
Активное участие самих учащихся в процессе получения той или иной
информации формирует их самостоятельное мышление и умение
самостоятельно приобретать знания, развивает способность к
самообразованию. При этом возникает необходимость в формировании
умения самостоятельно работать с дополнительной литературой (учебной
и научно-популярной).
Одним из средств реализации этой педагогической задачи на
подготовительном факультете (отделении) для иностранных учащихся
является проведение Недели естественных наук, традиционное в нашем
университете. Неделя естественных наук на самом деле продолжается
полтора – два месяца.
К примеру, Неделя физики и математики начинается с объявления
для студентов и предложений с заданиями, помещённых на стендах для
общего обзора. Там же размещаются вопросы и задачи разной степени
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сложности и иллюстрации к ним. К примеру, группа вопросов под
заголовком “Назови имя учёного”: “А.С.Пушкин назвал его “первым
нашим университетом”” или “Он написал: “Сделал, что мог, пусть другие
сделают лучше””. Здесь же помещены портреты учёных, имена которых
нужно отгадать. Другая группа вопросов – это качественные и
вычислительные задачи, среди которых и физические кроссворды и задачи
– электрические схемы.
Как правило, в подготовке материалов для Недели физики участвуют и
студенты, проявившие особый интерес и знания по физике. Эти лучшие
студенты составляют небольшие физические тексты по предложению
преподавателя на одну из понравившихся им тем. Например, сила трения,
законы Ньютона, механические колебания, звук. Студенты составляют
небольшой рассказ по теме, либо используя Интернет, либо изучая
предложенную литературу. В конце каждого рассказа студенты задают свой
вопрос в контексте данной темы, обращённый к остальным студентам. Эти
материалы помещаются под общим заголовком “Давайте учиться вместе”.
Наличие вопросов разного характера даёт шанс каждому студенту
проявить себя. Студенты, которые первыми правильно ответили на тот
или иной вопрос, получают бонус в форме поздравления и, в итоге,
повышают свой рейтинг.
Таким образом, Неделя естественных наук – очень полезная форма
внеаудиторной работы, интересная для студентов, стимулирующая их к
углублению и расширению знаний, подготавливающая учащихся к
обучению в ВУЗе, к пополнению и обогащению своих знаний по окончании
учебного заведения.

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
НА НЕРОДНОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКЕ
Соколова Т.В., Перфилова И.Л., Кузнецова Т.Е., Юмашева Л.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
Проблема учебника (и учебных пособий) по естественнонаучным
дисциплинам для иностранных студентов всегда находилась в центре
внимания и была глубоко разработана в исследовательских работах многих
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педагогов-методистов. Свой вклад в решение теоретических и
практических проблем в этой области внесли и преподаватели института
международных образовательных программ Санкт-Петербургского
политехнического университета (ИМОП СПбГПУ) [1]. Глубокие отличия
контингента иностранных студентов от российских, обучающихся на
родном языке, определяют специфику образовательного процесса на всех
этапах обучения в вузе. Это обстоятельство должно найти свое отражение
и в методическом обеспечении учебного процесса. Вместе с тем, обсуждая
специфику пособий для иностранных студентов, нельзя забывать об общих
требованиях, предъявляемых к любому учебнику на современном этапе.
Оптимальным представляется подход, когда выполнение общих
требований рассматривается через призму специфических особенностей
с максимальным учетом всех факторов.
Современный учебник должен выполнять следующие основные
функции: обучающую, информационную, коммуникативную,
воспитательную, мотивационную. Относительная значимость каждой
из этих функций может быть разной в зависимости от этапа обучения.
При разработке пособий для начального периода процесса обучения
по программам предвузовской подготовки (ППП) на первый план
выдвигаются следующие задачи: дать студенту базовые основы знаний в
предметной области (обучающая функция), предоставить образцы
речевых действий (коммуникативная функция), способствовать
формированию навыков систематической учебной деятельности – “учить
учиться” (воспитательная функция). Для любого учебника важен
принцип доступности и посильности. Применительно к учебному
пособию на неродном для студентов языке это означает, что материал
пособия не должен вызывать глубоких затруднений ни в предметной части,
ни по языковому оформлению. Первое требование выражается в
минимизации отбора учебного материала, который к тому же в ряде случаев
требует вынужденного упрощения. Подача материала осуществляется с
привлечением разнообразных средств наглядности [2]. Исследование
вопросов языкового оформления материала привело к разработке
требований к лингводидактическому аппарату учебника [3] и нашло
отражение в современной практике создания методических комплексов
по различным дисциплинам для иностранных студентов.
После окончания ППП большинство иностранных студентов продолжает
обучение на основных факультетах СПбГПУ наравне с российскими
студентами. Даже наиболее подготовленным студентам этот этап дается
непросто. По некоторым инженерным специальностям иностранные
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студенты имеют возможность продолжить обучение в ИМОП (этап первого
уровня профессиональной подготовки – первый и второй курсы). В ИМОП
обучение ведется с использованием пособий, разработанных с учетом
специфики контингента. Большинство учебных пособий создано
совместными усилиями преподавателей ИМОП и основных факультетов
университета.
Приступая к обучению на этапе первого уровня профессиональной
подготовки, студенты имеют довольно ограниченный объем предметных
и лингвистических знаний; с этим багажом они приступают к изучению
базовых дисциплин математического, естественнонаучного и
гуманитарно-экономического циклов. В соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) изучение этих
дисциплин направлено на формирование определенных общекультурных
и профессиональных компетенций. Основой учебного процесса на данном
этапе (так же, как и на предшествовавшем) являются учебники и учебные
пособия, в совокупности образующие учебно-методические комплексы.
На этом этапе наиболее характерны следующие моменты: в учебниках
возрастает объем материала и его информативная насыщенность, т. е.
усиливаются обучающая и информационная функции. Кроме того,
появляется возможность значительно сократить словарь и
лингвометодический аппарат, так как у студентов уже развиты навыки
пользования словарями, а основные конструкции научного стиля речи
освоены. Актуальной становится задача научить будущего специалиста
языку специальности; учебные пособия отражают соответствующие
требования, что усиливает воспитательную и мотивационную функции.
По сравнению с учебниками, ориентированными на носителей языка,
тексты в пособиях короче (чтение больших текстов требует больших затрат
труда от иностранных студентов, снижая мотивационную функцию). Может
быть уменьшена и роль иллюстративной наглядности при возрастании
значимости символической и условно-графической форм. На этом этапе
учебные пособия должны ориентировать студентов на формирование
умений использования справочной литературы для решения теоретических
и практических задач.
В заключение следует отметить, что преемственность при обучении
иностранных студентов является важным фактором эффективности,
поэтому требование преемственности должно учитываться и при
разработке учебников и учебных пособий для данного контингента
учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА ФАКУЛЬТЕТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Соловьева Л.В., Ралитная И.А.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Появление новых современных форм интернационального общения
создает дополнительные возможности для организации учебной работы
на факультетах международного образования (ФМО) Украины.
Одной из таких форм является проведение интернациональных
видеоконференций (ВК).
Важным фактором является то, что современные системы
видеоконференцсвязи позволяют смоделировать обстановку встреч таким
образом, чтобы предоставить всем сторонам возможность видеть,
слышать и работать с документами так, как если бы их участники
находились в одной комнате.
Исследования показали, что в случае, если собеседники не только
слышат, но и видят друг друга, следят за жестикуляцией и мимикой
собеседника, то КПД передачи информации резко повышается. Это
позволяет использовать видеоконференции для ответственных
мероприятий в самых различных областях деятельности, включая процесс
обучения.
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Опыт проведения ВК в НТУ “ХПИ” предполагает следующие
ограничения: в количестве участников (8-10 чел.) и в продолжительности
данного мероприятия (не более 1 часа), благодаря чему достигается его
максимальная эффективность.
Можно выделить как минимум пять основных видов ВК, которые
целесообразно проводить на факультетах международного образования:
1. ВК, проводимая как рекламная акция в целях привлечения
потенциальных иностранных студентов, желающих учиться в Украине.
2. ВК, проводимая с иностранными студентами, которые уже приняли
решение учиться в Украине и определились с вузом, с целью изложения
более подробной информации об условиях обучения и для первичной
адаптации в чужеродной среде.
3. ВК, проводимые в процессе обучения в виде факультативных лекций
по некоторым естественнонаучным дисциплинам с приглашенными
преподавателями ХПИ и других вузов, возможно на английском языке,
на специальные темы, интересующие студентов.
4. ВК, проводимые в рамках ежегодной студенческой научной
конференции на подготовительном факультете, с целью прослушивания
докладчиков из других вузов, а также трансляции конференции или
отдельных докладов студентов-иностранцев в другие вузы.
5. ВК, проводимые в рамках профориентации студентов, с целью
ознакомления с интересующими их факультетами НТУ “ХПИ”, где им
предстоит учиться.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Целесообразность проведения ВК на ФМО обоснована тем, что
позволяет решить такие проблемы, как: организация рекламы обучения,
которая способствует увеличению набора иностранных студентов на ФМО;
облегчение последующей адаптации за счет предварительного (перед
приездом в Украину) общения с другими успешно занимающимися
иностранными студентами; использование современной интерактивной
формы в учебном процессе; создание дополнительных возможностей для
проведения студенческой научной конференции; повышение
эффективности работы по профориентации студентов.
Использование такой формы работы, как ВК, позволит сэкономить
время на проведение вышеназванных мероприятий, а также расходы на
загранкомандировки, связанные с привлечением студентов в наш вуз.
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можливостей відео конференційних технологій”. Доц. Е.В. Решетняк. 2. http:/
/www.pointvue.com/cis/videosolutions.html 3. http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%92%D0%9A%D0%A14. http://www.stel.ru/videoconference/

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Старостенко Е.И., Девятовская И.В.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Использование компьютерных технологий в учебном процессе является
очевидным. Это значительно повышает качество обучения студентов
высшей школы. Компьютерный подход способствует решению ряда
педагогических проблем. Как отмечают авторы монографии
“Современные педагогические технологии”, “…компьютер должен
превратиться в эффективный инструмент, который облегчит усвоение
знаний по разным предметам, сделает более интересным и живым весь
процесс обучения”. При этом достигаются индивидуализация обучения,
учет уровня усвоения материала конкретным студентом, что является
одной из сложных проблем преподавания в условиях кредитно-модульной
системы обучения.
Кредитно-модульная система обучения предусматривает разработку и
внедрение рейтинговой системы контроля. Исходя из этого, можно
определить рейтинговый контроль как такую организацию педагогического
контроля, которая базируется на персонализации и дифференцированном
оценивании учебных достижений студента на всех этапах процесса
обучения. Это способствует формированию у студентов адекватной
самооценки и профессиональному росту будущих специалистов.
На кафедре языковой подготовки иностранных граждан Запорожского
медицинского университета ведется работа по компьютеризации учебного
процесса, что позволяет преподавателям систематизировать учебный
материал, по-новому организовать систему текущих и итоговых
контролей, объективно оценить выполнение тестовых заданий каждым
студентом.
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Для иностранных студентов I-III курсов в практике преподавания
РКИ наряду с традиционными формами контроля используется
тестирование как электронный вид контроля. Считаем целесообразным
проводить его поэтапно:
- стартово-диагностический, проводимый в начале учебного года;
- текущий контроль содержательных модулей, который проводится в
течение всего учебного года;
- итоговый модульный контроль, который приравнивается к зачёту.
Тестовые контроли готовятся в нескольких вариантах, что даёт
возможность предъявить каждому студенту индивидуальный вариант,
при этом все студенты находятся в одинаковых условиях выполнения
те стовы х лексико-гра мматических за да ний . Таким образом
осуществляется принцип индивидуализации обучения, получение
обратной связи, наглядное предъявление учебного материала и
объективное оценивание ответов студентов.
Так, например, в итоговом модульном контроле V модуля на III курсе
представлен весь лексико-грамматический материал блоками с
одинаковым количеством тестовых заданий в каждом блоке, что
позволяет компьютеру варьировать материал в каждом отдельном блоке,
создавая, таким образом, необходимое количество вариантов.
Содержание модульного контроля соответствует уровню языковой и
коммуникативной компетенции завершающего этапа обучения.
Форма контроля – тест “Лексика. Грамматика. Язык специальности”,
включающий 80 позиций. Время выполнения – 80 минут. Материалы
для контроля расположены блоками, их количество – 7 .
I блок, позиции №1-15 – употребление глагольных приставок;
II блок, позиции №16-30 – глагольное управление;
III блок, позиции №31-45 – предложно-падежная система и т.д.
Таким образом, на завершающем этапе обучения с помощью
итогового контроля анализируются результаты учебной деятельности
студентов и на этой основе вносится коррекция в процесс преподавания
и обучения.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Стебльова К.К.
Україна, Харків, Харківський національний
економічний університет
Якісне володіння іноземними мовами є необхідною умовою для
входження у відкритий інформаційний простір і суспільство, для
спілкування, для полегшення процесу соціологізації в сучасному
ринковому середовищі. Одним із головних завдань модернізації освіти є
забезпечення знань на рівні функціональної грамотності принаймні однієї
іноземної мови. Протягом багатьох років навчальні програми і стандарти
в галузі викладання іноземних мов зводили цей рівень тільки до володіння
читанням на рівні міжнародних стандартів функціональної грамотності,
при цьому значно менше уваги приділялося усному мовленню, писемному
мовленню та аудіюванню. У межах нового підходу до вивчення іноземних
мов підкреслюється важливість не знань про мову, а досконале володіння
мовним матеріалом, комунікативними уміннями, здатністю
використовувати ці знання й уміння для вирішення конкретних
комунікативних задач у ситуаціях спілкування.
Для діагностики успішності навчання використовуються різні форми,
методи та прийоми контролю. У педагогічній практиці застосовуються
такі види контролю: поточний, що вважається найпоширенішою та
найдієвішою формою; тематичний, оскільки іноземна мова зазвичай
вивчається блоками тем; періодичний, що проводиться з метою перевірки
матеріалу великого обсягу; підсумковий, що охоплює перевірку всього
вивченого матеріалу. За формою проведення вони можуть бути
індивідуальними і фронтальними, усними та письмовими, вербальними і
невербальними, одномовними та двомовними, з використанням технічних
засобів навчання та без них. Найпоширенішою формою контролю в галузі
викладання іноземної мови на сьогоднішній день є тестовий контроль.
Тестування широко застосовується на всіх ланках навчання, починаючи
з тренувального контролю й закінчуючи самопідготовкою.
Тестування має цілу низку переваг: можливість охопити велику кількість
студентів (всю групу або курс), використовуючи однаковий матеріал і
однакові умови процедури тестування; економія аудиторного часу, що
дуже важливо в немовних ВНЗ, де час на вивчення мови лімітований;
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зорієнтованість на сучасні технічні засоби навчання та використання
комп’ютерних навчальних та контролюючих систем; збільшення
об’єктивності педагогічного контролю, мінімізація суб’єктивного чинника
під час оцінювання відповідей. Оскільки мета тестування може бути різною,
то тести поділяються на констатуючі, діагностичні та прогностичні.
Констатуючі тести включають тести навчальних досягнень і тести
загального володіння іноземною мовою. Для перевірки сформованості
граматичних навичок та умінь використовують тести навчальних досягнень,
метою яких є визначення рівня навчальних досягнень студентів у процесі
оволодіння іншомовною компетенцією. Такі тести складаються в точній
відповідності до програми або засвоєного навчального матеріалу й
використовуються для здійснення поточного, рубіжного й підсумкового
контролю [1: 4]. Гнучкість та універсальність сучасних комп’ютерів,
здатність вилучати, відшуковувати, зберігати та надавати з надзвичайно
великою швидкістю та у надзвичайно короткий термін будь-яку за
виглядом та змістом інформацію давно поставили питання про можливість
його використання при вивченні іноземних мов.
На сучасному етапі доцільно проводити тестування з використанням
комп’ютерної техніки. Досвід використання комп’ютерних технологій у
процесі навчання свідчить, що завдяки застосуванню комп’ютерів під час
занять можна виявляти резерви навчального процесу, особистості
студента; збільшуються дидактичні можливості викладача. Комп’ютер має
цілу низку властивостей, необхідних для ефективної організації процесу
навчання. Серед них виділяють: великий обсяг пам’яті, що дозволяє
зберігати й відтворювати великий об’єм навчального матеріалу; здатність
комп’ютера не лише фіксувати, але й аналізувати відповіді студента;
можливість фіксувати час, що витрачається на виконання певного
завдання; надання комп’ютером допомоги студенту, якщо виникають
труднощі під час вирішення поставленої перед ним проблеми [2: 33].
Зрозуміло, що під час розробки та складання тестових завдань необхідно
дотримуватися певних правил. Тест має бути локально стандартизованим.
У тесті має бути представлений узагальнений матеріал з усіх тем, що
вивчались студентами в даний період навчання. Усі завдання повинні бути
збалансованими й рівноцінними за складністю. Час, що надається для
складання тесту, обов’язково повинен бути лімітованим. Тестові завдання
повинні мати ситуативну основу й підсилювати мотиви учнів говорити,
читати, слухати чи писати іноземною мовою. Завдання повинні бути
сформульовані чітко, коротко, точно. Жодне з завдань не повинно бути
підказкою для відповідей на подальші завдання. Варіантів відповідей на
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кожне завдання повинно бути, по можливості, не менше п’яти, а у вигляді
неправильних відповідей бажано використовувати типові помилки. Тестові
завдання повинні бути спрямовані на перевірку інтегрованих умінь у різних
видах мовленнєвої діяльності.
Список використаних джерел
1. Коккота В.А. Лингво-дидактическое тестирование / В.А. Коккота. – М. :
Высш. школа, 1989. – 117 с. 2. Биконя О.П. Використання текстового процесора
у навчанні ділової англійської мови / О.П. Биконя // Іноземні мови. – 2007. –
№ 1 – С. 33–38. 3. Дюканова Н.М. Проблеми застосування тестів під час
вивчення іноземної мови / Н.М. Дюканова. – 2007. – Вип. 46. – С. 26–31.

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
“ІНОЗЕМНА МОВА” У ВНЗ
Стебльова К.К.
Україна, Харків, Харківський національний
економічний університет
Розвиток України як самостійної держави викликав кардинальні зміни
в суспільному житті, зумовив перегляд характеру функціонування
соціальних інститутів і структур, зокрема в освітній галузі. Унаслідок
демократичних перетворень в Україні чітко простежуються прагнення
інтеграції у світове та європейське товариство, що вимагає орієнтації на
інтеркультурну освіту.
Мовна освіта розглядається як соціально-педагогічне явище,
спрямоване на вивчення, збереження й відтворення національних здобутків
у навчанні й вихованні особистості, а також на забезпечення відкритості
системи освіти, її інтеграцію у світовий освітній простір, у тому числі
через дистанційну освіту. Прагнення України стати повноправним членом
європейської спільноти в усіх сферах суспільно-політичного життя
спонукає фахівців до вивчення зарубіжного освітнього досвіду, у якому
внаслідок розширення сфери міжнаціонального співробітництва, особливо
на європейському континенті з формуванням поняття європейський вимір
та акценту на формуванні багатомовності, серйозної теоретичної і
практичної розробки набула проблема навчання іноземних мов.
Отже, мовна освіта України рухається таким шляхом:
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- вивчення іноземної мови розглядається як передумова успішної
інтеграції України у світовий культурний, науковий, економічний,
соціальний простір;
- вивчення іноземної мови буде відбуватись неодмінно із залученням
ІКТ ;
- активне вивчення іноземної мови відбувається для розвитку
міжнародного обміну студентів;
- поступовий перехід до вивчення двох іноземних мов кожним
студентом;
- усвідомлення соціальної, економічної та культурної складових мов,
що вивчаються [5: 200].
Одним із шляхів досягнення наведених вище тенденцій є дистанційна
освіта.
Супутниковий зв’язок та Інтернет руйнують усі бар’єри в сучасному
світі. Розвиток туризму, масової культури, масового продукту – усе веде
до єднання в медіа-просторі, а основним засобом спілкування стає мова.
Дистанційне навчання покликане допомогти у глобальному освітньому
просторі, воно є ефективним доповненням традиційних форм освіти,
засобом часткового вирішення її нагальних проблем, зокрема, надає
можливість одночасно з гнучким за часом і високопрофесійним за змістом
вивченням різних предметних розділів знань, формуванням умінь і навичок
роботи з багатьох навчальних дисциплін забезпечити інтенсивне практичне
застосування тими, хто навчаються, методами і засобами інформаційнокомунікаційних технологій, розвиває уміння й навички в сучасній науці і
практиці.
Дослідження нової, перспективної форми організації освітнього процесу
має на меті забезпечення її новими навчальними матеріалами. Залежно
від того, яку технологію ДН мають на увазі, по-різному розуміють, що
відноситься до навчальних матеріалів для цієї форми освіти. Згідно з
„Концепцією дистанційної освіти в Україні” (грудень 2000 р.) та як
зазначено у положенні “ Про затвердження Програми розвитку
дистанційного навчання на 2004 – 2006 роки”, ДН в нашій країні
вважається навчання з використанням Інтернету. Мережа Інтернет
допомагає здійснювати перебудову методів та організаційних форм у
навчально-виховному процесі відповідно до вимог “інформаційного
суспільства”, реалізовувати нові форми самоосвіти з урахуванням
можливостей глобальної комп’ютерної комунікації, обговорювати та
вирішувати актуальні фахові питання в економічній галузі незалежно від
відстаней [1: 109–116].
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Отже, навчальні матеріали для ДН є електронні дистанційні курси,
укладені на основі будь-якого віртуального навчального середовища. Вони
представляють собою навчальні матеріали, що мають бути особливо
структуровані. Вони можуть бути записані на магнітні носії (дискети,
компакт-диски) або мати доступ до комп’ютерної мережі. Головна
особливість електронних навчальних курсів полягає в тому, що
реалізований у них гнучкий сценарій має здібність прилаштовуватися до
потреб та можливостей конкретного студента й розвивати його потенційні
здібності.
Відповідно до впроваджень у навчальний процес положень Болонської
декларації об’єктивною тенденцією є скорочення кількості аудиторних
годин і збільшення часу на самостійну роботу студентів. Трансформується
роль викладача в навчальному процесі: поступово втрачає актуальність
функція викладача як основного джерела інформації, він перетворюється
на організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи
студентів. Усе це потребує пошуку ефективніших засобів навчання, які б
виконували в навчальному процесі такі функції: інформуючу, формуючу,
систематизуючу, контролюючу та мотивуючу. Таким вимогам можуть
відповідати інноваційні засоби навчання, до яких належать комп’ютерні
засоби навчання та мережні засоби зв’язку.
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ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
УМІНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ЦМО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
Столярова Н.П.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
У законах України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, у Національній
доктрині розвитку освіти в ХХI столітті особлива увага приділяється
проблемі створення умов для підготовки висококваліфікованих кадрів,
здатних до самостійного наукового пізнання, освоєння, впровадження
наукоємних, інформаційних технологій. Розв’язання вказаних завдань
певною мірою залежить від вибору й застосування методів та прийомів
формування навчально-інтелектуальних умінь. Тому в сучасний період
значну наукову цінність має звернення викладачів до корисного досвіду
визначення методів формування навчально-інтелектуальних умінь, який
було накопичено в педагогічній думці на протязі 50-річного існування
ЦМО Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Вивчення плідної педагогічної спадщини усіх викладачів ЦМО (раніше
підготовчий факультет для іноземних студентів), а також архівних
документів, матеріалів Харківського державного університету імені О.М.
Горького (статути, звіти, періодична преса тощо) переконало, що вже з
перших десятиріч функціонування факультету з проблеми формування
навчально-інтелектуальних умінь накопичено значний досвід, що не втрачав
актуальності і в наш час.
Формування навчально-інтелектуальних умінь є надзвичайно
актуальною психолого-педагогічною проблемою. Визначення сутності
поняття “навчально-інтелектуальні уміння” подано у працях таких
учених, як Ю. Бабанський, А. Бобров, В. Гриньова, В. Євдокимов, Т.
Ільїна, В. Лозова, В. Паламарчук, О. Савченко, А. Усова, І. Федоренко,
М. Холодна та ін. Викладачі Центру для навчання іноземних студентів
добре знають праці видатних зарубіжних та вітчизняних учених, педагогів
минулого, сучасних українських та російських педагогів, а також матеріали
педагогічної преси.
Отже, вважаючи навчально-інтелектуальні вміння необхідною умовою
інтелектуального розвитку особистості, зарубіжні вчені, педагоги,
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філософи не лише визначили основні з них (аналізувати, синтезувати,
порівнювати, узагальнювати, послідовно розмірковувати тощо), а й
обгрунтували доцільність формування зазначених умінь, застосовуючи
виконання усних та письмових вправ, читання книг, евристичних бесід,
проведення спостережень, дослідів, екскурсій тощо. В Україні теоретикопрактичні засади формування навчально-інтелектуальних умінь іноземних
студентів були закладені братськими школами університетів Києва,
Одеси, Харкова та ін ших. Спочатку основними навчальн оінтелектуальними вміннями вважались уміння “правильно читати” та
“ розуміти прочи тан е”, “ перека зувати вивчен е н апа м’ять”,
“розмірковувати”. Коло вмінь у подальшому розширилось. Так, дуже
важливо до зазначеної групи вмінь відносити “уміння доводити власні
переконання”, “спростовувати аргументи апонента”, “запам’ятовувати”,
“робити логічні та послідовні висновки” тощо. Уже у 70-ті роки
ХХ сторіччя на підготовчому факультеті для іноземних студентів
Ха рківського держа вного універси тету імені О.М. Горького
спостерігалися спроби адаптації зарубіжного досвіду формування у
студентів “ясності уявлень та понять”, “удосконалення здібності правильно
та послідовно висловлювати думку”, “підвищення уважності”.
Значний інтерес учених-педагогів ЦМО Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна до проблеми формування навчальноінтелектуальних умінь іноземних студентів був викликаний існуванням
певних недоліків у загальному розвитку молоді, які вступали до вищих
закладів освіти: “неточність у мисленні та спостереженні”, “ускладнення
під час оперування абстрагованими поняттями”, “нездібність до
узагальнень”, “невміння відрізнити головне від другорядного”, “незвичка
до критичної оцінки чужих думок та слів”, “відсутність уміння викладати
складно і зрозуміло свої та чужі думки як в усній, так і в письмовій
формі”, “нездібність до самостійних занять без керівника”, “невміння
користуватися літературним матеріалом” тощо.
Розуміючи “навчально-інтелектуальні вміння” як вміння виділяти
головне, порівнювати, відрізняти суттєве від другорядного, знаходити
спільне й відмінне між предметами, осмисленно читати, чітко, послідовно
та в логічному порядку викладати думку, а також раціонально розподіляти
свої сили, викладачі наполягали, щоб в основі їх формування була “логічна
освіта”. Також викладачами ЦМО для іноземних студентів було визначено
дієві шляхи виправлення цих недоліків, теоретично обгрунтовано умови,
що мали забезпечити процес формування навчально-інтелектуальних умінь
студентів протягом їхнього навчання, це – побудова навчально-пізнавальної
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діяльності на наукових традиціях університетів, створення вищими
закладами освіти “стимулів для сумлінного використання студентами
принципів автодидактики”, тобто формування у іноземних студентів
прагнення до активної самостійної діяльності.
З’ясовано, що формування навчально-інтелектуальних умінь іноземних
студентів ЦМО Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна здійснювалося у процесі навчально-пізнавальної та науководослідницької діяльності.
Практика вищої школи використовує широку палітру форм, шляхів,
методів та засобів формування навчально-інтелектуальних умінь іноземних
студентів, що дає право на висновок про випереджувальний характер
практичної дидактики університетів України щодо її теорії.

К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОГО ПОИСКА
(креатив в обучении)
Стребуль Л.А.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский
национальный университет имени Олеся Гончара
Современные тенденции развития образовательной системы в вузах
нельзя реализовать без расширения и обновления методов и приемов
обучения.
Исходя из постулата: “Преподавание есть искусство, а не ремесло”,
препо-давателю нужно перепробовать несколько методов и выбрать свой,
пересмотреть несколько учебников и не держаться ни одного
неукоснительно.
Такой поиск и выбор оптимальных способов подачи программного
учебного материала постоянно ставит перед преподавателем вопрос: как?
Как превратить учебный процесс в непрерывный поиск знаний?
Как сделать обучение приоритетным для обучающихся?
Как создать творческий микроклимат с постоянной мотивационной
направленностью?
Как сделать обучение максимально результативным?
Другими слова ми, как сф орми ровать и п реобразова ть уже
существующие методы обучения как таковые в методы приспособления
328

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

их к конкретной ситуации, как создать педагогику сотворчества,
креатива.
Главным, на наш взгляд, является актуализация интереса к языку,
создание такого микроклимата сотворчества, который поддерживал бы
мотивационную направленность постоянно.
Педагогика креатива предусматривает также непременное изменение
взаимоотношений: “преподаватель – студент” в сотворческие, дающие
импульс к интеллектуальной деятельности. С этой целью в практике
обучения используются постановка проблемных задач, инновационных
проектов, ролевых игр, занятий-бесед, диспутов, круглых столов, видеои аудиоматериалов.
Представляя учебный процесс как активную мыслительную
деятельность, направленную на усвоение конкретных тем, выделяем
основные его компоненты: постановку задач, учебные действия, контроль
и оценку, самоконтроль и самооценку, т.е.составляем алгоритм подачи
учебного материала этап за этапом, шаг за шагом, т.е. составляем
развертывающийся алгоритмический ряд конкретных задач обучения.
Необходимость построения алгоритмического ряда продиктована постоянным творческим поиском наилучших, оптимальных форм и методов
в преподавании.
В качестве таких шагов на начальном этапе обучения иностранцев
можно представить следующие: а) начало урока – оргмомент, мотивация
(объяснение даты, темы, числа, месяца, дня недели, сезона, погоды в
Украине и в Китае); б) фонетическая зарядка на повторение; в) проверка
ранее изученного и домашнего задания – актуализация; г) изложение
нового материала с использованием таблиц, схем, записей на доске
и в тетради; д) тренировочные лексико-грамматические упражнения
на закрепление; е) обобщение изученного, оценки с комментариями;
ж) объяснение домашнего задания.
При таком включении в конкретную тему используются речевые
модели-эталоны, синтаксическая структура которых сохраняется при
подаче определенной темы.
Количество конкретных заданий-шагов число непостоянное, поскольку
результативность усвоения зависит от множества факторов как
субъективных, так объективных. Такое поэтапное представление учебного
материала минимизирует количество вводимых синтаксических форм и
сводит их к оптимальному количеству речевых образцов-моделей.
Для работы с текстами на аудирование целесообразно использовать
тексты из учебников, адаптированные фрагменты научных и
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художественных произведений, иллюстрированные журналы, программы
телевидения, меню, рекламные листы, явления обыденной жизни, что
обеспечивает новизну, наглядность и эффективность занятий.
Можно сказать, что овладение методикой креатива делает учебный
процесс сотворчества преподавателя и студента результативным,
способствует рациональности, оперативности и экономии времени и
усилий.

ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБУЧЕНИЯ
ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Стремоухова И.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный технический
университет сельского хозяйства им. П. Василенко
В процессе обучения иностранные студенты осваивают русский язык
не только как средство общения с окружающими, но, главным образом,
как средство обучения специальности. Работа над текстом по
специальности на занятиях по русскому языку способствует активному
включению иностранных студентов в учебно-профессиональную
деятельность, студент овладевает лексико-грамматическим и понятийным
аппаратом дисциплин. Уже на начальном этапе создаётся база языка
специальности, на которой будет проходить весь дальнейший процесс
обучения. Студенты, которым приходится прочитывать на русском языке
большой по объёму материал, из прочитанного должны извлечь основную
информацию, удержать её в памяти и воспроизвести, когда это необходимо.
Поэтому одна из задач, стоящих перед преподавателями РКИ, – научить
студентов ориентироваться в тексте, выделять основную информацию,
записывать самое главное, то есть обучить их конспектированию как
одному из видов письменной речи.
Обучение элементам конспектирования начинается на подготовительном
факультете (1 этап) и рассматривается как начало большой работы, которая
будет продолжена на основных курсах (2, 3 этапы, когда навыки
конспектирования формируются, закрепляются и совершенствуются).
Учёт технического профиля в организации учебного процесса на
подготовительном факультете и привлечение уже на раннем этапе
материала, связанного с будущей специальностью учащихся,
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предусматривает одновременно и решение важнейшей психологической
задачи: мотивации в обучении. На начальном этапе закладывается основа
пользования языком как средством получения научной информации, для
чего необходимо решение не менее важной методической задачи:
интенсификации процесса обучения.
Подготовка к обучению элементам конспектирования начинается
параллельно с обучением студентов чтению. Чтение и конспектирование
тесно взаимосвязаны. При этом обучение элементам конспектирования в
устной форме (при чтении) предшествует обучению элементам
письменного конспектирования.
В первом семестре подготовительного факультета при чтении любого
текста студентов учат сокращать длинные предложения, сохраняя основной
смысл, выделять главную информацию в предложении, писать словарные
диктанты. На этом этапе выполняются задания типа: “ответьте на вопрос к
предложению”; “найдите подчеркните опорные слова в предложении”;
“сократите предложение, сохранив основной смысл” и т. д.
При обучении сокращению слов важно показать студентам, что
сокращённое слово должно иметь стабильность, чтобы при необходимости
его можно было восстановить в полной форме и что единообразие
сокращений позволит студентам легко восстановить форму слов и их
смысл при обращении к конспекту.
Следующим этапом является работа на уровне сверхфразового
единства (СФЕ). Здесь формируется навык поиска основной информации
в СФЕ, навык кратко формулировать основное содержание, используя
авторские языковые средства.
Работа первого этапа направлена на то, чтобы подготовить студентов к
выполнению основной работы, проводимой на 2 и 3 этапах. Идёт
медленное, но целенаправленное накапливание знаний по всем параметрам
(лексика, грамматика и т. д.); приобретается опыт работы с текстом. Такая
подготовительная работа сокращает процесс обучения и дает возможность
приступить к систематическому обучению конспектированию.
Виды работ 2 этапа базируются на заданиях 1 этапа. Так, если в 1
семестре студентам предлагалось ответить на основной вопрос и поставить
вопрос к абзацу, то во 2 семестре добавляются задания: “преобразуйте
вопросительные предложения в назывные и запишите их в виде плана”;
“разделите текст на смысловые части, составьте план”; “разделите текст
на абзацы”; “кратко сформулируйте основное содержание смысловой
части, используя авторские средства”; “перестройте предложения, где
это необходимо”.
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На этом этапе в работе над текстом основное внимание уделяется
плану содержания, поиску главной и второстепенной информации,
больше времени отводится на самостоятельную работу (при руководстве
и контроле преподавателя).
Одним из видов практики конспектирования является словарный
диктант, во время написания которого оттачивается механизм
воспроизведения слов со слуха. Не менее важны в работе над
формированием у студентов навыков конспектирования фразовые,
выборочные, свободные и творческие диктанты.
При написании выборочного диктанта студент записывает только ту
информацию, которая его интересует в данный момент (задание
преподавателя). Это требует сосредоточенности, внимания, лексических
и грамматических знаний, которые нужны при конспектировании со
слуха.
При свободном диктанте текст читается по частям, а студенты
записывают эти фрагменты своими словами, что дает возможность
проверить умение студентов составлять предложения, правильно
использовать падежные окончания и т. д.
При написании творческого диктанта преподаватель диктует только
часть текста, а студенты самостоятельно дополняют и расширяют его.
Такие задания дают возможность проверить качество усвоения изученной
темы.
Такой вид работы предполагает, с одной стороны, творческую
активность студента по осмыслению исходного текста, а с другой
стороны – стимулируется и словесно-логическая, и механическая, и
зрительная память, совершенствуются навыки и умения создания записи,
отличающихся краткостью, простотой формулировки, возможностью
лексико-грамматической замены и расшифровки.
Список использованной литературы
1. Кузнецова Л.М. Методика обучения иностранных студентов с печатных
текстов / Л.М. Кузнецова. – М., 1993. 2. Мотина Е.И. Язык и специальность:
лингвометодические основы обучения русскому языку студентовнефилологов / Е.И. Мотина. – М., 1995. 3. Павлова В.П. Обучение
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ
Cухова И.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Невозможно добиться улучшения результатов обучения, не зная его
слабых сторон, влияющих на обучение в целом.
Известно, что каждый вид коммуникативных умений в изучении
иностранного языка включает в себя формирование навыков. Навык –
единица деятельности с языковыми единицами, характеризующаяся
набором признаков в соответствии с коммуникативными целями
[1; 2; 4].
Согласно теоретическим обоснованиям навык в процессе становления
проходит период подъема в начале формирования, затем – некоторую
задержку и снова подъем. Его развитие регулярно сменяется периодами
спада, что является психологической закономерностью и наблюдается у
всех без исключения обучаемых. Так, многие преподаватели замечают
спад после введения прилагательных и подъем при изучении первого
падежа. Показателем спада также является вытеснение форм предложного
падежа (вопрос где) формой винительного падежа.
Психологи К.К. Платонов и Г.Г. Голубев разработали такую схему
формирования навыков:
– формирование навыка;
– закрепление (сознательное выполнение действий);
– автоматизация навыка;
– высокоавтоматизированный навык;
– деавтоматизация навыка;
– вторичная автоматизация [3].
Как это соотносится с обучением иностранцев на подготовительном
факультете?
На первом этапе (этап введения и презентации материала) происходит
осознание нового.
Второй этап характеризуется интенсивной концентрацией внимания,
требует волевых усилий, чтобы применить полученные сведения.
На третьем этапе произвольное внимание ослабляется и появляется
внутриязыковой положительный перенос. Сначала студент учится
правильно оформлять модели, а затем осуществляет положительный
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перенос. Например, навык спряжения глагола давать переносится на
другие глаголы этой модели (передавать, создавать, сдавать, вставать).
На четвертом этапе осуществление речевого действия на русском
языке подвергается контролю сознания, ошибки исправляются с помощью
подсказки преподавателя и с помощью самоконтроля, навык которого
следует также вырабатывать.
Пятый этап, этап деавтоматизации навыка, заслуживает особого
внимания и требует выдержки со стороны обучающего. Кто из
преподавателей не сталкивался с этим явлением, когда после выходных
или праздничных дней, каникул утрачивались накопленные ранее навыки,
особенно навыки аудирования. Здесь все зависит от правильной
организации процесса обучения, четкой системы занятий и упражнений,
выстроенной преподавателем, который должен стремиться расширять
речевую практику студентов и обеспечивать формирование системных
знаний. Например, в случае утраты грамматических навыков очень
действенным оказывается ведение грамматической тетради: зрительная
опора на выученное правило и наличие образца позволяет учащимся
быстро восстановить их.
На шестом этапе происходит восстановление навыков, т.е. вторичная
автоматизация.
Таким образом, имея представление об особенностях этапов
формирования навыков, преподаватель сможет лучше управлять
процессом обучения, планируя свои уроки, а также прогнозировать
появление ошибок и предупреждать их.
Список использованных источников
1. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку
как иностранному на этапе предвузовской подготовки / Т.И. Капитонова,
Л.В. Московкин. – СПб. : Златоуст, 2006. – 272 с. 2. Леонтьев А.А. Некоторые
проблемы обучения русскому языку как иностранному / А.А. Леонтьев. –
М. : Изд-во МГУ, 1970. – 88 с. 3. Розанова С.П. Психология ошибки /
С.П. Розанова // Теоретические и методические основы технологии
предвузовского обучения российских и иностранных студентов : материалы
Всероссийской конф. – М. : Изд-во РУДН, 2005. – С. 292-297. 4. Руднева Л.А.
К вопросу о психологических особенностях усвоения русского языка
учащимися-иностранцами / Л.А. Руднева // Русский язык для студентовиностранцев. – М. : Рус. яз., 1976. – №16. – С. 16–23.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ “ДРУГ”
В КАЧЕСТВЕ ИНТЕНСИВНОГО КУРСА
РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Суховенко Н. И.
Украина, Кривой Рог, Криворожский
технический университет
Для иностранных граждан, которые получают высшее образование в
Украине, большое значение имеет обучение на подготовительном
отделении. Овладение русским языком и системой знаний по
общеобразовательным дисциплинам на русском языке составляет основу
коммуникативных потребностей иностранных студентов во время
дальнейшего обучения в вузах.
История подготовительного отделения для иностранных граждан
Криворожского технического университета (КТУ) началась около 20 лет
назад. За этот период отделение подготовки иностранцев для поступления
в вузы Украины окончили около 300 человек более чем из 20 стран мира.
Наши выпускники сегодня успешно продолжают обучение в вузах
Днепропетровска, Донецка, Харькова, Киева, Одессы, Полтавы, Винницы,
Львова. В течение 4 последних лет КТУ успешно выполняет лицензионный
объем по обучению иностранных граждан, в университете продолжает
формироваться учебно-методическая база для работы с иностранцами.
Преподаватели кафедры инженерной педагогики и языковой подготовки
создают собственные учебно-методические материалы, используя личный
многолетний опыт работы (первые студенты из-за рубежа прибыли в –
тогда еще – Криворожский горнорудный институт в 1962 году!) и богатый
опыт коллег из Харькова (Харьковский национальный университет имени
В. Н. Каразина, Харьковский национальный автомобильно-дорожный
университет, Национальный технический университет “Харьковский
политехнический институт”), Одесского национального политехнического
университета, Донецкого национального университета.
В 2010-2011 учебном году на подготовительном отделении КТУ
обучается 50 иностранцев. Формирование групп проходило в ІІІ этапа:
І этап – октябрь 2010 г.; ІІ – ноябрь 2010 г.; ІІІ – декабрь 2010 г.
В январе 2011 г. в КТУ по согласованию с Международным центром
образования Украины прибыла группа абитуриентов из Марокко, которые
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ранее 2 месяца обучались на украинском языке в Тернопольском
национальном техническом университете. Студенты обратились с просьбой
изменить язык обучения с украинского на русский, т.к. они планируют в
дальнейшем обучаться в вузах Днепропетровска, Харькова, Донецка.
На подготовительном отделении КТУ в настоящее время студентов
обучают в 6-ти группах (2 группы с украинским языком обучения и 4
группы – с русским). В рамках русскоязычного проекта обучения
преподаватели-филологи используют в качестве базового учебный
комплекс “Глобус” (авторы-составители – Безкоровайная Л.С.,
Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.) [3]. В связи с сокращенными сроками
учебного процесса для группы студентов, прибывших из Марокко и
изучавших украинский язык ранее в Тернополе, была определена
интенсивная программа обучения, а основным базовым учебником стал
“Друг” (авторы – Варава С.В., Джурко Э.Н., Петренко И.П.) [1; 2].
Использование учебного пособия “Друг” в процессе преподавания в
КТУ позволяет проанализировать содержащийся в пособии учебный
материал, а также эффективность его применения в учебном процессе.
Методика организации и представления учебного материала в данном
пособии позволяет использовать его не только в качестве базового
учебника на подготовительном отделении/факультете, но и при
необходимости в качестве интенсивного курса, например, для студентов,
прибывших для обучения на подготовительные отделения в конце первого
? начале второго семестров, или для студентов первых курсов вузов
Украины, овладевших ранее украинским языком как иностранным на этапе
довузовского обучения.
Во вводном курсе пособия [1], параллельно со знакомством с
алфавитом, студенты получают начальные представления о грамматике
русского языка, а именно: знакомятся с категориями рода и числа
существительного, с прилагательным, наречием, числительным и со
спряжением глаголов. Построение вводного курса подобным образом
позволяет осуществить скорейший выход в коммуникацию (даже на
достаточно ограниченном рамками первой недели занятий лексическом
материале), что повышает мотивацию, стимулирует интерес студентов к
изучению русского языка. Богатый иллюстративный материал,
содержащийся в пособии и облегчающий введение новой лексики,
микротексты и диалоги для чтения, а также материал для письма
организуют и активизируют работу студентов. Содержащийся во вводном
курсе словарь значительно облегчает работу студентов по переводу новой
лексики на родной язык.
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Первая часть основного курса [2] знакомит студентов с предложнопадежной парадигмой именных частей речи, видовременной системой
глагола, а также с типами сложных предложений, и, таким образом, эта
часть может быть использова на в качестве са мостоятельного
интенсивного курса.
Преподаватели кафедры разрабатывают цикл контрольных работ на базе
используемого учебного пособия.
В качестве вывода хочется отметить, что представляется важным и
перспективным углубление и расширение сотрудничества между центрами
и кафедрами, осуществляющими подготовку иностранцев в различных
университетах и городах Украины, т.к. при объединении методических
усилий представляется возможным достижение больших позитивных
результатов.
Список использованных источников
1. Варава С.В. Друг: Русский язык для начинающих : учеб. пособие для
студентов-иностранцев. Вводный курс / Варава С.В., Джурко Э.Н.,
Петренко И.П. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. – 124 с. 2. Варава С.В.
Друг: Русский язык для начинающих : учеб. пособие для студентовиностранцев. Основной курс. В двух частях. Часть 1 / Варава С.В., Джурко Э.Н.,
Петренко И.П. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010.– 172 с. 3. Глобус:
Практический курс для начинающих изучать русский язык (конспект
лекционно-практических занятий с иностранными студентами): В двух частях
/ Сост.: Л.С. Безкоровайная, В.Е. Штыленко, Е.Л. Штыленко. – Харьков, 2005.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНОГО АСПЕКТА
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ЯЗЫКАМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Табенская Т.В., Корочкина Л.Н.
Украина, Киев, Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко
Среди актуальных направлений совершенствования процесса обучения
студентов-иностранцев на подготовительных факультетах особое место
занимают вопросы разработки новых методических подходов к
формированию коммуникативно-когнитивных компетенций в различных
видах речевой деятельности в сфере профессионального общения [1].
337

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Для построения и внедрения в учебный процесс на подготовительных
факультетах коммуникативно-ориентированной модели обучения
студентов-иностранцев при изучении языков и естественных дисциплин,
прежде всего, необходимо построить целостную систему обучения на
основе практической реализации принципа активной коммуникации. Это
предполагает функциональность и ситуативность обучения, системность
и систематичность, речевую направленность, использование изучаемого
языка с самых начальных этапов изучения в естественных для обучения
целях и функциях или максимально приближенных к ним [2].
Основными задачами также являются:
• решение вопросов специфического отбора и организации учебного
материала на основе ситуаций и проблем общения в учебнопрофессиональной сфере;
• реализация когнитивного аспекта обучения на основе управления
познавательной деятельностью студентов в предметно-содержательном и
языковом аспектах;
• раскрытие содержательной и оперативной сторон познавательной
деятельности с учетом коммуникативных потребностей студентов в
учебно-профессиональной сфере;
• формирование предметных, коммуникативно-профессиональных и
операционных речевых компетенций в разных видах речевой
деятельности.
Практическая реализация этих вопросов возможна только на основе
межпредметной координации при изучении языков и общенаучных
дисциплин, что предполагает выработку совокупности заданий и приёмов
обучения в виде предметных, коммуникативно-профессиональных и
операционно-речевых компетенций на всех этапах процесса обучения на
подготовительном факультете.
Результатом практический реализации этих положений должно быть
создание учебно-методического комплекса, основными компонентами
которого являются: базовый учебник, который отражает заложенное в
программе типовое содержание обучения, пособие по научному стилю речи,
материалы для стандартизированного тестирования и приложение к
программам по русскому языку с описанием коммуникативно-когнитивных
потребностей студентов в сфере профессионального общения. Все эти
принципиальные положения, связанные с реализацией когнитивнокоммуникативного подхода к обучению иностранных студентов
естественным дисциплинам и научному стилю речи нашли свое отражение
в новых учебных пособиях, разработанных и написанных авторами.
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На подготовительном факультете Киевского национального
университета подготовлен комплекс учебников по естественным
дисциплинам (математика, физика, химия), учебное пособие по научному
стилю речи для обучения языку специальности студентов-иностранцев с
учетом их коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной
подсфере (естественные дисциплины) [3-4]. Основными
принципиальными положениями, которые были положены в основу
построения структуры и содержания учебных пособий явились
следующие: изучение естественных дисциплин предполагает овладение
конкретными знаниями не только в предметно-содержательном, но и в
языковом аспекте, что предусматривает коммуникативно-познавательную
деятельность для решения вербальных и невербальных задач в каждой
конкретной ситуации; формирование модели речевого поведения студента
на основе определения ситуативно-тематического минимума информации
(темы, подтемы, ситуации), поэтапных коммуникативных заданий и
речевых способов их выражения.
Предложенная модель коммуникативно-когнитивного обучения
студентов-иностранцев в сфере профессионального общения
(естественные дисциплины) может быть внедрена в учебный процесс
только на основе коррекции программ по русскому языку и естественным
дисциплинам с четкой фиксацией в них поэтапных коммуникативных
компетенций в предметно-содержательном и языковом аспектах,
определения ситуативно-тематического и лексического минимума по
каждой дисциплине, структур научного стиля речи, способов реализации
основных видов речевой и познавательной деятельности студентов,
создания дифференцированных учебников гуманитарного и технического
профилей обучения.
Список использованных источников
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АСПЕКТНИЙ ПІДХІД
ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ У НЕМОВНИХ ВИШАХ
Тарнопольський О.Б., Корнєва З.М.
Україна, Дніпропетровськ, Дніпропетровський
університет економіки та права,
Україна, Київ, Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Формування іншомовної комунікативної компетенції є визнаною у світі
загальною метою навчання всіх іноземних мов для будь-яких конкретних
практичних цілей і в будь-яких видах навчальних закладів. Усі дослідники
феномена комунікативної компетенції визнають її багатокомпонентний
характер. Якщо йдеться про навчання іноземної (у нашому випадку,
англійської) мови для професійного спілкування, тобто для спеціальних
цілей, у немовних вишах, то тут у студентів повинна формуватися не
загальна, а професійно орієнтована, або професійна комунікативна
компетенція, цілком зорієнтована саме на професійну комунікацію. Така
компетенція не може не мати специфічних компонентів, що обслуговують
саме професійне спілкування. Від того, які компоненти професійної
комунікативної компетенції в їхній сукупності будуть виділені, залежить
організація та методика навчання іноземної (англійської) мови для
спеціальних, тобто професійних, цілей у немовних вишах..
У доповіді розглядається багатокомпонентний склад професійної
англомовної комунікативної компетенції, що підлягає формуванню у
студентів немовних вишів, які вивчають англійську мову для спеціальних
цілей. Це багатокомпонентне утворення складається з, принаймні, шести
компонентів: лінгвістичної компетенції (здатність комуніканта продукувати
та розуміти усне та письмове мовлення відповідно до норм системи мови),
соціолінгвістичної компетенції (здатність комуніканта продукувати та
розуміти усне та письмове мовлення відповідно до тих культурних норм,
які існують у даній мовній та культурній спільноті), прагматичної компетенції
(здатність комуніканта продукувати та розуміти усне та письмове мовлення
відповідно до власних цілей і намірів, взаємовідносин з іншими
комунікантами, конкретної комунікативної ситуації), формально-логічної
компетенції (здатність продукувати логічно побудовані та зв’язні усні та
письмові висловлювання), психологічної компетенції (здатність
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забезпечувати психологічну адекватність професійного спілкування) та
предметної компетенції (обізнаність у предметному змісті спілкування).
Виходячи з наведеного складу професійної англомовної комунікативної
компетенції, можна зробити висновок, що навчання англійської мови для
спеціальних цілей у немовних вишах повинно бути аспектним для
відпрацювання різних складових такої компетенції. Навчальний процес
має фокусуватися не менш ніж на чотирьох аспектах: лінгвістичному (для
формування лінгвістичного та прагматичного компонентів комунікативної
компетенції, а також для розвитку лінгвістичної складової формальнологічної компетенції), соціолінгвістичному (для розвитку
соціолінгвістичного та прагматичного компонентів, а також для розвитку
соціокультурної складової формально-логічної компетенції),
психологічному (для розвитку психологічної компетенції з метою
забезпечення психологічної адекватності іншомовного спілкування) і
предметному (для встановлення зв’язків з майбутньою спеціальністю,
забезпечення професійного характеру комунікативної компетенції, яка
формується, та для розвитку формально-логічної компетенції).
Говорячи про окремі навчальні аспекти в процесі навчання англійської
мови для спеціальних цілей у немовних вишах, не мається на увазі, що
такі аспекти повинні викладатися відокремлено один від одного. Це
неможливо і могло б завдати тільки шкоди. Всі аспекти в навчальній
практиці повинні бути інтегрованими, як вони інтегровані в уже
сформованій комунікативній компетенції. Йдеться лише про те, що в кожній
окремій ланці навчального процесу основна увага як викладача, так і
студентів фокусується на одному певному аспекті, а те, що належить до
інших аспектів, опрацьовується попутно та засвоюється студентами
мимовільно. Упродовж циклу занять, який, як правило, об’єднується
однією змістовною темою, що вивчається (у наших умовах це зазвичай
тема за майбутнім фахом студентів), фокус пересувається з аспекту на
аспект. У межах одного тематичного циклу занять обов’язково
охоплюються всі чотири аспекти на змістовному матеріалі кожної
конкретної теми, причому кожному з аспектів повинна приділятися
однакова увага і на нього має відводитися приблизно однаковий обсяг
навчального часу.
Що ж стосується до того, в якій послідовності проводити роботу над
кожним з аспектів в кожному із тематичних циклів занять, то, враховуючи
те, що в немовних вишах всі заняття з початку повинні проводитися
англійською мовою, оскільки студенти здебільшого вступають із вихідним
рівнем володіння В1, найраціональнішим початковим аспектним фокусом
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доцільно вважати предметний, а не лінгвістичний аспект. Це дасть
можливість із початку роботи над кожною професійно орієнтованою темою
розкрити студентам її предметний зміст, що створить змістовну основу
для подальшої англомовної мовленнєвої комунікації. Аналогічно, другим
аспектом, на якому фокусується увага викладачів та студентів, є
соціолінгвістичний аспект, для створення культурологічного та
прагматичного підґрунтя для подальшої комунікації за певною темою. Так
що, третім аспектом, цілком природно, стане лінгвістичний, а останнім –
психологічний аспект.
Виходячи із сказаного, у новому підручнику з англійської мови для
студентів немовних вишів, який зараз нами розробляється, кожний
тематичний розділ (unit) поділяється на чотири рівнозначущих фокуси,
на кожний з яких планується приблизно однакова кількість навчального
часу роботи над розділом: Subject Focus (Предметний фокус),
Sociolinguistic Focus (Соціолінгвістичний фокус), Language Focus
(Лінгвістичний фокус) та Psychological Focus (Психологічний фокус).
Це робить підручник цілком аспектним та чітко зорієнтованим на поступове
формування різних складових професійної англомовної комунікативної
компетенції в їхній єдності.

РОЛЬ ВВОДНОГО КУРСА ФИЗИКИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Телеш Т.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
Одной из главных задач преподавателей, обучающих иностранных
студентов по программе предвузовской подготовки, является разработка
наиболее целесообразной и продуктивной системы подачи учебного
материала с учетом индивидуальных особенностей адресата. На занятиях
по русскому языку коммуникативная методика направлена на обучение
иностранных студентов лексико-грамматическому материалу,
характерному для научного стиля речи, и формирование навыков во всех
видах речевой деятельности в учебных ситуациях учебнопрофессиональной сферы общения [1; 2]. В то же время на занятиях по
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естественнонаучным дисциплинам в задачу преподавателя входит
формирование у иностранных студентов понятийного аппарата дисциплины
через систему терминов данной науки, а также предметных и предметноречевых навыков и умений [3; 4].
Растянутость заезда иностранных студентов, различная базовая
подготовка, изменение национального состава контингента студентов
(увеличение в последние годы числа студентов из Китая), приводят к
необходимости создания учебных планов, учитывающих объективные
сложности организации учебно-воспитательного процесса.
В соответствии с учебным планом программы предвузовской
подготовки для технического профиля, принятой в Институте
международных образовательных программ СПбГПУ, “Вводный курс
физики” рассчитан на 20 академических часов, начало его изучения
предусмотрено с шестой недели после начала занятий русским языком.
Цель вводного курса ? подготовить иностранных студентов к изучению
физики, заложить элементарные умения чтения и понимания текстов по
физике, активизировать лексический запас студентов в процессе чтения
текстов, ответов на вопросы и выполнения заданий для самостоятельной
работы.
При создании “Вводного курса физики” мы строго придерживались
поставленной цели, а именно: формирование речевых и предметно-речевых
навыков и умений иностранных студентов с ограниченным запасом
владения лексико-грамматическим материалом, несформированностью
всех видов речевой деятельности.
Особенностью предлагаемого “Вводного курса физики” является отбор
содержания занятий; дозированная подача материала; сопровождение
каждого текста рисунками, таблицами, схемами грамматических
конструкций; наличие комплекса упражнений для закрепления
понятийного аппарата; аудиодиск с записью всех занятий. Содержание
девяти занятий включает темы: “Введение”, “Физические величины”,
“Измерение физических величин”, “Форма, размер и масса тела”,
“Механическое движение”, “Прямолинейное и криволинейное движение”,
“Равномерное и неравномерное движение”, “Система отсчёта”, “Свободное
падение”. Для итогового контроля усвоения материала и грамматических
конструкций служит контрольная работа, оформленная в виде тестовых
заданий.
Пособие выполнено в виде рабочей тетради в формате А4, что
позволяет студента м с амостоятельно вы полнять упражнен ия
непосредственно в самом пособии. Использование аудиодиска помогает
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студентам слушать с пониманием, осуществлять самостоятельный вид
речевой деятельности. Одним из механизмов аудирования является
механизм внутреннего проговаривания, «речь про себя», сохраняющая
структуру внешней речи, но лишенная фонации, т.е. произнесения
звуков, и типичная для решения мыслительных задач в затрудненных
условиях. Воспринятые на слух слова и словосочетания остаются
звучащими в сознании слушателя еще некоторое время, необходимое
для их осмысления. Таким образом, в процессе изучения “Вводного
курса ф изи ки” и ностра нн ыми студент ами оказыва ют ся
задействованными три основных сенсорных системы: визуальная,
аудиальная, кинестетическая.
Опыт преподавания показывает, что созданное и апробированное
пособие “Введение в физику” (Рабочая тетрадь) способствует более
эффективному дальнейшему освоению иностранными студентами учебной
дисциплины “Физика”.
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физики для иностранных студентов предвузовской подготовки / Т.В. Телеш //
Вестник ТулГУ. Серия Современные образовательные технологии в
преподавании естественнонаучных дисциплин. Вып. 7.? Тула : Изд-во ТулГУ,
2008. – С. 53.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ПО КУРСУ “ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ”
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Тузова Т.А.
Украина, Симферополь, Национальная академия
природоохранного и курортного строительства
Ежегодно растет набор на экономические специальности. Поэтому
перед преподавателями встала непростая задача – подготовить студентов
подготовительного отделения к обучению на факультете экономики и
менеджмента. Независимо от того, что во время учебного процесса
используются технические средства, различного рода раздаточный
материал, карточки, таблицы, учебник по-прежнему занимает центральное
место в практике обучения, потому что он облегчает для каждого
учащегося процесс овладения знаниями.
“ …создание учебника – сложное дело, потому что в методике …нет
принятых раз и навсегда ответов о целях и задачах обучения….” [2: 5]
В данном сообщении я остановлюсь на опыте создания пособия для
студентов, будущей профессией которые выбрали экономику. Пособие
должно сформировать у иностранных студентов коммуникативную
компетенцию, которая необходима для реализации их потребностей в
учебной работе, а также подготовить студентов к чтению учебной
литературы, участию в семинарских и практических занятиях,
конспектированию текстов и лекций. Таким образом, актуальность
разработки учебного пособия на базе экономических дисциплин вызвана
необходимостью обеспечения учебного процесса.
В результате многолетней подготовки студентов к обучению по
экономическим специальностям с участием преподавателей этого
факультета было написано пособие по предмету “Основы экономики”
(НАПКС, Цветкова И.И., Тузова Т.А. “Основы экономики”, учебное
пособие для иностранных студентов, обучающихся на подготовительном
факультете). Данное пособие предназначено для студентов-иностранцев,
выразивших желание в дальнейшем учиться на экономическом факультете.
Пособие построено в соответствии с “Програмою з основ економiки
для студентiв-iноземцiв пiдготовчих факультетiв Украiни” (укладачі
О.Ф. Гудзенко, М.I. Дудка, О.Ю. Єгорова). Программа была
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рекомендована Научно-методической комиссией по довузовской
подготовке иностранных граждан Министерства образования и науки
Украины 6 декабря 2001 года, протокол № 3. Начинать изучение основ
экономики рекомендуется с девятой недели. Изучение этого курса очень
важно для получения экономического образования. Данный курс, знакомя
с основными экономическими понятиями, вводя набор активной
экономической лексики, подготавливает будущих экономистов к
восприятию лекций по экономике на первом курсе. Студенты получают
необходимые знания по основным разделам экономической теории,
изучают законы экономики. В результате изученного студенты должны
знать современные экономические категории и понимать законы развития
экономики, язык предмета. Программа предмета “Основы экономики”
рекомендует 3 раздела, но, учитывая большое количество студентов,
впоследствии поступающих на менеджмент отельного и туристического
бизнеса, мы ввели четвертый раздел, включающий тексты по темам
данного раздела экономики. Пособие рассчитано на 120 часов учебных
занятий. Оно состоит из 4 разделов:
1. Общие основы экономической теории.
2. Элементарная микроэкономика.
3. Основы макроэкономики.
4. Основы менеджмента.
Экономика как наука представляет для студентов двойную сложность:
с точки зрения содержания и со стороны неизвестной лексики. Явления
экономической жизни, рассматриваемые в курсе, относятся к числу
сложных, не всегда понятных и зачастую противоречивых, насыщенных
большим количеством терминов, которые необходимо понять и запомнить.
Недостаточное владение русским языком на этом этапе обучения создает
дополнительные трудности. Поэтому в пособии поставлены задачи не
только в ознакомлении с экономическими категориями, но и в снятии
языковых трудностей. Кроме экономических текстов в пособии к каждому
тексту даны лексико-грамматические упражнения, помогающие лучше
понять новый материал, усвоить новую лексику, которая многократно
повторяется в упражнениях, что способствует более быстрой адаптации
студентов при изучении экономических дисциплин на 1 курсе. Данные
послетекстовые упражнения помогают развитию навыков всех видов
речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования, письма. Тексты,
предъявленные в пособии, не только знакомят с экономической
терминологией, дают понятия о многих экономических категориях,
законах экономики, но и помогают совершенствовать навыки работы с
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научным текстом. Занятия по экономике учат студентов слушать и
понимать лекции по специальности, записывать их, воспроизводить
содержание лекции, участвовать в обсуждении, аргументировать свое
выступление.
Создавая данное пособие, мы стремились к тому, чтобы оно
обеспечивало обучаемых не только знаниями и умениями пользоваться
экономическими терминами, но и максимально облегчало сам процесс
овладения знаниями. Структура пособия, комплект заданий к текстам
способствуют развитию инициативной активности учащихся и ее
проявлению в учебном процессе.
Список использованных источников
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория / Е.Ф. Борисов. – М. : Юрайт, 2005. 2.
Вятютнев М.Н. Теория учебника русского языка как иностранного / М.Н.
Вятютнев. – М. : Рус. яз., 1984. – С. 5. 3. Цветкова И.И. Управление персоналом
: учеб. пособие / И.И. Цветкова. –С. : Доля, 2007.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ
Ульянова Е.М.
Украина, Бердянск, Бердянский государственный
педагогический университет
Владение иностранным языком, а также толерантное отношение и
понимание других культур является неотъемлемым условием
эффективности воспитания поликультурной личности. Сегодня общество
требует нового, адекватного современным условиям уровня
поликультурного образования, которое бы способствовало формированию
у будущих учителей поликультурного мышления и социальной
устойчивости, нравственности и гуманности, практической способности
применения полученных знаний, умения жить в трансформирующемся
обществе. В настоящее время такие понятия, как полилингвизм,
межкультурная коммуникация, диалог культур, вторичная языковая
личность, уже стали актуальными в современном обществе. Концепция
полилингвизма все в большей степени находит свое отражение в целях
обучения и реализуется в учебных планах. Новые требования к процессу
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обучения создают необходимость поиска новых эффективных методов,
способов для того, чтобы сделать обучение языку социальноориентированным в соответствии с концептуальными положениями
образования.
Задача современного преподавателя высшего учебного заведения
выражается в необходимости строить процесс обучения языку таким
образом, чтобы уже на базовом уровне обучения студенты владели
коммуникативной компетенцией, так как обладать только
лингвистическими знаниями сегодня явно недостаточно. В процессе
изучения языка у студентов необходимо формировать определенный
уровень культурно-исторических знаний.
Использование культурологического подхода в обучении языкам – это
средство приобщения к культуре, неотъемлемой частью которой является
и сам язык, это возможность реализации принципа межкультурной
коммуникации, то есть создания условий для взаимопонимания и
взаимообогащения. На практике этот подход базируется на универсальной
технологии коммуникативного обучения, которая дает возможность
добиваться высоких результатов и формировать ряд ключевых
компетенций.
Использование культурологического подхода в обучении не только
способствует формированию коммуникативной компетенции как
основной цели обучения языку, но также формирует систему
социокультурных знаний той или иной эпохи. Такие занятия
характеризуются полным погружением в культурную среду, носят
коммуникативный характер, познание культуры осуществляется на основе
сравнения, что помогает понять и оценить культуру ее носителя.
Список использованных источников
1. Арутюнов А. Народы и культура, развитие и взаимодействие / А. Арутюнов. –
М. : Наука, 1989. – 247 с. 2. Васильева Н.Н. Учебно-методическое пособие
“История и культура стран изучаемого языка” / Н.Н. Васильева. – Ростов н/Д. :
РГПУ, 2003. –146 с. 3.
Верещагин
Е.
Язык
и
культура:
лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного /
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. –М. : Рус. яз., 1990. – 246 с. 4. Воробьев В.В.
Лингвокультурология (теория и методы) : монография / В.В. Воробьев. –
М. : Изд-во РУДН, 1997. – 331 с.
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ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ УЧЕБНИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Ушакова Н.И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Основным средством реализации задач языковой подготовки
иностранных студентов является учебник. Он представляет собой
методическое воплощение и механизм внедрения передовых
образовательных технологий.
Изменение требований к подготовке выпускников вузов вызвано
переменами в мировом образовательном пространстве. Эти процессы
влияют и на требования к студентам, получающим образование за рубежом
на иностранном языке. С целью уточнения задач обучения иностранных
студентов нами предпринят анализ современной образовательной
парадигмы в области преподавания языка обучения (русского).
Такая парадигма отражает общие образовательные тенденции и
учитывает особенности языка обучения иностранных студентов не только
как учебного предмета, но и как образовательной дисциплины, средства
личностного развития и дальнейшего непрерывного обучения в течение
всей жизни. Выявлена иерархическая структура образовательной
парадигмы, имеющая три уровня. Базовый методологический уровень
определяет основные характеристики современной образовательной
ситуации, главными параметрами которой являются аксиологичность и
акмеологичность, ценностные ориентиры и задачи достижения
профессиональных вершин. Эти характеристики мы назвали
аксиологическим и акмеологическим подходами образовательной
парадигмы. Средствами их реализации являются подходы, образующие
деятельностный комплекс и формирующие личностную ориентацию
языкового образования, его компетентностные параметры. Это
компетентностный и личностно-ориентированный подходы. С ними связаны
задачи овладения умениями самообразования и самооценки, постановки
и решения проблем и использования в этих целях языковых стратегий.
Соответственно, были выделены образовательный, проблемный и
стратегический подходы. Подходы методологического уровня актуальны
в обучении не только иностранному языку, но и другим предметам.
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Особенности языка обучения как средства освоения будущей
специальности и адаптации в иноязычной социокультурной среде
выдвигают требования, которые формируют социолингвистический
уровень образовательной парадигмы, где выделены межкультурный и
коммуникативно-когнитивный подходы, средо-ориентированный подход
и учет уровня обученности (владения языком).
Освоение иностранного языка предполагает вхождение в культуру
этого языка. В методике определились лингвострановедческий,
культурологический подходы, в последние годы трансформировавшиеся
в межкультурный, основанный на принципе “диалога культур”. Смысл
иноязычного образования видят в освоении ценностей иноязычной
культуры, становлении духовности личности.
Социализация иностранного студента в новой социокультурной среде
предполагает использование средо-ориентированного подхода, создание
эффективной образовательной среды, моделирующей взаимодействие
учащихся с окружающим языковым пространством, овладение умениями
общения во всех коммуникативных сферах. Основными способами
образования являются общение и познание, что формирует знаниеводеятельностный комплекс – коммуникативно-когнитивный подход
образовательной парадигмы.
Процесс овладения языком должен строиться в соответствии с
принятой в международной практике системой уровней, что также
квалифицируем как подход образовательной парадигмы.
Реализация методологического и социокультурного уровней
образовательной парадигмы осуществляется на лингводидактическом
уровне конкретными средствами обучения языку, основным из которых
является учебник. Материальной основой учебной книги служат ее
метаязык и семиотико-полиграфическое оформление.
Учебник реализует все названные уровни парадигмы, значит, в нем
нужно предусмотреть механизмы их методического воплощения. Такие
механизмы мы назвали аспектами учебника. Методологические
аспекты: аксиологический, акмеологический, компетентностный,
личностно-ориентированный, стратегический, проблемный,
образовательный. Социолингвистические аспекты: коммуникативнокогнитивный, межкультурный, средо-ориентированный, аспект учета
уровня владения языком. Лингводидактические аспекты – метаязыковой
и семиотико-полиграфический.
Нами осуществлен анализ теоретической разработки аспектов и их
реализации в практике создания учебников по РКИ.
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Список использованных источников
1. Ушакова Н.И. Учебник по языку обучения в русле современной
образовательной парадигмы (Теория и практика создания учебника по языку
обучения для иностранных студентов вузов Украины) : монография / Н.И.
Ушакова. – Харьков, 2009. – 263 с.

ЧЕМУ МЫ ОБУЧАЕМ, УЧА РУССКОМУ ЯЗЫКУ?
(Некоторые размышления к вопросу о построении курса
грамматики русского языка как иностранного)
Ховалкина А.А.
Украина, Симферополь, Государственное учреждение
“Крымский государственный медицинский
университет имени С.И. Георгиевского”
В последние годы прошлого десятилетия неоднократно поднимался
вопрос о специфике грамматического курса в рамках учебной
дисциплины “русский язык как иностранный”. В выступлениях
специалистов, занимающихся его разработкой, место грамматики
определяется как базовое для развития речевых навыков и умений;
отмечается её связь с теоретической грамматикой и лингвистикой, а в
качестве определяющего свойства называется функционализм. При этом
подчёркивается, что грамматика русского языка как иностранного
является особым предметом научного знания, который основывается
на собственных принципах описания языкового материала, но, однако,
ещё не имеет своей целостной и законченной теории [2].
Определение ключевых положений при системно-функциональном
представлении накопленного в практике преподавания опыта является,
по-видимому, важнейшей задачей, стоящей перед дисциплиной
“русский язык как иностранный”. Одним из важнейших является вопрос
о границе, проходящей между языком как явлением, имеющим
самостоятельную образовательную ценность, и языком, служащим
средством к достижению других целей: “обучение иностранному языку
как средству общения”, “обучение общению на иностранном языке”,
“изучение языка в русле изучения человека как носителя языка”
[3: 346].
Преследуя цели, лежащие вне языка, теория обучения языку
пополняется постановкой новых задач, всё более расширяя их круг и
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привлекая к их решению исследовательские аппараты смежных
дисциплин. Запустив, таким образом, центробежные силы, учебная
дисциплина “русский язык как иностранный” в системе высшего
специального образования узаконила свой статус “языковой поддержки”
и “ языкового сопровождения”. Этому в значительной степени
сп особствовали п ри нци пы фун кц ион али зма и практической
направленности, изначально заложенные в идеологию этого учебного
предмета. Видимым результатом такого положения явилась утрата
представления о самостоятельной образовательной ценности языка, его
логического строя, сопряжённого с мышлением.
Известно, что мышление – это процесс обобщённого познания
действительности, то есть образования понятийного уровня познания.
Само мышление, как известно, неразрывно связано с языком, который
не только закрепляет результаты познавательной деятельности, но и
является необходимым условием формирования мыслей и средством
их выражения. Ни один познавательный акт не совершается помимо
мышления, а мышление невозможно вне языка. Таким образом, учебная
дисциплина “язык обучения” (“русский язык как иностранный”) в круге
других учебных дисциплин имеет самостоятельную образовательную
ценность и может претендовать на иную статусную роль, приобретая
иную ценностную нагрузку.
Одним и з теорети че ски х обоснован ий ст рогого подхода к
определению границы, отделяющей собственный интерес преподавателяязыковеда от интересов преподавателей-предметников, может служить
выдвинутое А.В. Бондарко положение о соотношении понятий системы
и среды. Согласно его теории, функциональная грамматика включает
изучение функциональных единиц строя языка во взаимодействии с
элементами окружающей среды. В сферу грамматики вовлекается всё,
что взаимодействует с собственно грамматическими системами в
области контекста, целостного текста и речевой ситуации. Таким
образом, исследователь проводит границу между грамматикой в узком
смысле, изучающей собствен но грамматиче скую систему, и
грамматикой в широком смысле, охватывающей не только систему, но
и её среду. Функциональная грамматика – это грамматика в широком
смысле. Та кое ра згран ичение системы и среды сп особствует
сохранению необходимой определённости в истолковании грамматики
[1: 48-49].
Тенденция выхода в “среду” с утратой качественной специфики своего
предмета обнаруживается при создании учебных пособий по русскому
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языку в сфере высшего специального образования, в частности в
медицинских вузах. Используя тексты по специальности в качестве
учебн ого материа ла , п реп ода ватель-языковед входит в зону
профессиональных интересов и задач преподавателя-предметника или
преподавателя-специалиста, в частности, клинициста, где при общности
объекта (текста по специальности) теряется представление о различии
предметов (языкового и внеязыкового). Очевидно, что из сферы
языкового анализа не должны ускользать лингвистические категории
(лингвистика текста, жанра; особенности функционального стиля) и
приращиваться экстралингвистические, выходящие за рамки предметной
компетенции преподавателя-русиста.
Вопрос о делимитации грамматики русского языка в кругу
смежных и специальных дисциплин является, на наш взгляд,
теоретически перспективным и практически целесообразным.
Представляется, что на смену центробежным тенденциям закономерно
должны прийти тенденции центростремительные, а результатом
дальнейших усилий специалистов-русистов может стать целостная
теория грамматики русского языка как иностранного.
Список использованных источников
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развития русистики. Всесоюзная научная конференция (20-23 мая 1991г.).
В двух томах. Том 2. – М., 1991. – С. 46–53. 2. Величко А.В. Полифункциональность
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КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
Хозяинова Е.М.
Украина, Киев, Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко
В настоящее время одной из основных целей методики преподавания
языков студентам-иностранцам (РКИ, УКИ) является построение
эффективной модели обучения на основе лингвострановедения,
культуроведения и страноведения, решение проблемы межнациональной
коммуникации и средств ее обеспечения [1: 25].
Организация общения студентов-иностранцев украинских ВНЗ в
новой для них языковой среде происходит благодаря учебникам по
языкам и общенаучным дисциплинам.
В условиях межнациональной коммуникации особое значение
приобретает реализация страноведческого аспекта учебников, разработка
учебных материалов, способствующих социокультурной адаптации
студентов-иностранцев и восприятию ими инокультуры.
На подготовительном факультете Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко разработан вариант учебного
пособия “Страноведение: Украина”. При построении пособия учтены
современные методические требования к созданию нового типа учебных
пособий в условиях модернизации учебного процесса, которые сводятся
к следующему:
- реализация принципа коммуникативности в обучении;
- соответствие отбора содержания, структуры и оптимальной
организации учебного материала практическим коммуникативнопознавательным целям обучения;
- формулировка совокупности знаний и приемов обучения в виде
конкретных компетенций: общенаучных, предметно-профессиональных,
страноведческих, социально-культурных, языковых и речевых.
В текстовом материале учебного пособия по страноведению
реализация стран оведче ских компетенций осуществляется на
специальном подборе текстов, которые позволяют подвести студентовиностранцев к пониманию государственного устройства, состава
на селен ия, климати чески х и природн ых условий, структуры
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образования, ценностей и культуры другого народа, его исторического
прошлого, особенностей повседневного поведения и т.д.
Содержание и структура пособия обусловлены комплексным
характером страноведения как учебной дисциплины. Пособие состоит
из трех частей, в которых предъявляется информация по темам:
Часть I. Общие сведения об Украине: “Украина – часть Европы”,
“Климат и природа”, “Государственное устройство”, “Население”,
“Украинцы”, “Религия”, “Праздники”, “Образование”, “Наука и техника”,
“Киев – столица Украины” [2: 7].
Часть II. Страницы истории Украины: “Древняя история”, “Киевская
Русь”, “ Казачество”, “ Украина в ХІХ – начале ХХ столетия”,
“Украинская революция (1917–1920 гг.)”, “Великая Отечественная война
(1941–1945 гг.)”, “Независимая Украина” [2: 91].
Часть III. Материалы для самостоятельного чтения: “Исторические и
памятные места Киева”, “Некоторые достопримечательности Украины”,
“Классики украинской литературы”, “Украинские народные традиции и
фольклор”, “Свадьба в Украине”, “Разговор без слов” [2: 140].
Учебные тексты принадлежат к “справочно-энциклопедическому
жанру” научной литературы и к специально-научному стилю речи.
Организация материала подчинена двум главным принципам:
принципу адекватной представленности основных особенностей языка
специальности и принципу тематико-ситуативной обусловленности.
Система упражнений направлена на закрепление минимума общенаучной
лексики и ограниченного круга специальной, минимума словосочетаний
и конструкций, характерных для научного стиля речи; на формирование
у учащихся представления о типе и структуре учебно-научного текста,
умения выделять основные логико-композиционные части речи, а также
главную, конкретизирующую и избыточную информацию в абзаце или
в тексте; на умение учащихся строить монологическое высказывание
на основе заданной ситуации.
Отбор тем при ф ормирова нии учебного матери ала для
самостоятельной работы проведен на основе толерантного подхода,
способствующего социокультурной адаптации студентов-иностранцев
в процессе восприятия инокультуры.
Процессу социокультурной адаптации в учебном пособии способствует
знакомство с такими темами: “Украинцы”, “Религия”, “Праздники”,
“Киев – столица Украины”, “Исторические и памятные места Киева”,
“Некоторые достопримечательности Украины”, “Украинские народные
традиции и фольклор”, “Свадьба в Украине”, “Разговор без слов”.
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Предлагаемая структура и содержание пособия по страноведению
вписывается в программу по русскому языку, дополняя ее
страноведческим материалом, системой коммуникативно-когнитивных
заданий, оптимальных приемов обучения основным видам речевой
деятельности студентов-иностранцев для практического усвоения ими
особенностей инокультуры и их социокультурной адаптации.
Список использованных источников
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение
в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин,
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ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ МЕТОДИКИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У РОЗРОБЦІ
ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Церковняк-Городецька О.Г.
Україна, Київ, Міжнародна школа україністики
Національної академії наук України
Історія методики викладання іноземних мов (ІМ) знає численні
різноманітні спроби знайти найбільш раціональний метод навчання
іноземних мов. Ці питання вивчали такі науковці, як К.А. Ганшина,
І.А. Грузинська, Ф. Аронштейн, В.Е. Раушенбах. Окремі розділи історії
методів викладені в роботах З.М. Цвєткової, С.К. Фоломкіной, Н.І. Гез,
Ю.А. Жлуктенко, Р.А. Кузнєцової.
Найдавнішим був так званий прямий метод, який виник на базі
натурального. У розробці прямого методу брали участь психологи та
лінгвісти Г. Фіетор, П. Пассі, Г. Суіт, О. Єсперсен, Б. Еггерт та інші, а
також методисти Ш. Швейцер. Г. Вендт, Е. Сімоно, Г. Палмер і М. Уест.
Основні положення прямого методу зводяться до такого: в основі
навчання іноземних мов будуть ті самі фізіологічні і психологічні
закономірності, що й під час вивчення рідної мови; головну роль у мовній
діяльності відіграють пам’ять та відчуття, а не мислення.
Теоретики різних методів полемізували, а тим часом ставала все більш
очевидною помилковість абсолютизації значення якогось методу. У 1960356
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ті роки, після того, як проведені експерименти показали однакову
ефективність різних методичних напрямів, почав формуватися якісно
новий підхід до вивчення ІМ.
Він визначається як «індивідуалізоване навчання», оскільки на перше
місце ставляться індивідуальні особливості засвоєння ІМ конкретним
учнем — ті особливості, що зумовлюються його психологічними
властивостями, а також метою, завданнями, умовами організації курсів і
т. ін. Стратегія, на відміну від методу, – лише загальна орієнтація
навчання, що фіксується на рівні програми курсів. У межах однієї стратегії
можливі різні варіації методичних прийомів, а обрана модель навчання
постійно коригується з урахуванням проміжних результатів (тому така
модель називається динамічною).
Суперечливість багатьох теорій вивчення ІМ полягає в тому, що постає
дилема між необхідністю свідомого вивчення системи мови і несвідомого
формування мовленнєвих навичок. Розроблений за принципами
свідомісно-практичного методу підхід; забезпечує непогані можливості
для індивідуалізованого навчання перш за все за рахунок блочного
принципу організації матеріалу. Курс, складається з трьох частин, а саме:
10.фонетичної;
11. лексико-граматичної;
12.мовно-ситуативної.
Початкова фонетична частина передбачає: вивчення фонетичної
системи української мови; вивчення елементарної граматики (теп. і мин.
часи дієслова; рід і число іменників і прикметників; особові, присвійні і
вказівні займенники; кількісні й порядкові числівники; синтаксичні
конструкції з прямим об’єктом, називний і знахідний відмінки; конструкції
з узгодженим і неузгодженим означеннями); формування активного
лексичного запасу в кількості 400 – 500 одиниць; можливість інтенсивної
мовленнєвої практики.
Друга основна частина забезпечує вивчення граматики, поповнення
лексичного запасу і формування мовленнєвих навичок в обсязі,
достатньому для простого спілкування українською мовою.
Вивчення базисної граматики української мови: частини мови;
синтаксичні конструкції з непрямим об’єктом; синтаксичні конструкції з
обставинами місця і часу; посесивні конструкції («у кого є що», «у кого
немає чого»); екзистенційні конструкції; конструкції складного речення;
пасивні конструкції з дієсловами і дієприкметниками); формування
активного лексичного запасу в кількості 1800 – 2200 одиниць; інтенсивну
мовленнєву практику.
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Заключна частина призначається для тих, хто має намір досконало
оволодіти українською мовою Крім того, варто зазначити, що курс може
розроблятися з урахуванням специфіки майбутнього професійного
спілкування учня українською мовою. Можлива підготовка кількох його
варіантів: для гуманітарного профілю, для економістів і юристів, для
технічного профілю.
Методика індивідуалізованого навчання, по-перше, має
забезпечувати практичне оволодіння українською мовою (і тому не
передбачає велику кількість вправ, що моделюють реальні ситуації
спілкування, які сприяють активному формуванню різноманітних
мовленнєвих навичок); а по-друге, має забезпечувати підконтрольне з
боку вчителя свідоме засвоєння учнями української мови. Граматичний
матеріал має бути розподілено між уроками і організовано, згідно з
завданням, практичного володіння мовою.
Основна мета полягає в тому, щоб досягти не еклектичного, а
гармонійного поєднання цих двох сторін навчання.

МЕТОДИКА РОБОТИ З ПЕРІОДИЧНОЮ ПРЕСОЮ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У НЕМОВНИХ ВНЗ
Чередніченко Г.А., Шапран Л.Ю., Куниця Л.І.
Україна, Київ, Національний університет
харчових технологій
Процес обміну інформацією в сучасному світі відбувається вкрай
інтенсивно. В усіх країнах комунікація стає все більш складним соціальнокультурним явищем, що стосується різних видів діяльності й невіддільне
від політичного, соціального, економічного, наукового, освітнього і
технологічного розвитку. Отже, значний і постійно зростаючий обсяг
інформації студенти одержують через засоби масової інформації (ЗМІ),
що вимагає пошуків оптимальних шляхів педагогічно цілеспрямованого
використання їх у навчанні.
Сучасні ЗМІ представлені пресою, радіо, телебаченням, комп’ютерними
мережами, за допомогою яких інформація поширюється на великі
територіально розосереджені аудиторії. Періодична преса традиційно є
одним з основних засобів у системі масової інформації і пропаганди.
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Так, матеріали газет містять факти, їхню оцінку, характеристику процесів
і тенденцій розвитку сучасної дійсності.
Однак, як засвідчує аналіз, робота з газетним матеріалом у немовних
ВНЗ здебільшого є одноманітним процесом, що часто зводиться просто
до складання так званих “тисяч друкованих знаків”. Проведені
спостереження показують, що студент лише за умови педагогічно
доцільно організованої підготовки зможе опанувати активний суспільнополітичний словник, розвивати мовні навички й навчатися спілкуватися
в означених межах.
Оскільки сьогодні особливе значення приділяється навчанню, що
базується на першоджерелах, викладачі в усьому світі для усіх рівнів
навченості студентів активно використовують газети як доповнення до
підручників і як додаткове джерело для читання, письма, математики,
природничих наук, історії, економіки, спеціальної освіти та для вивчення
іноземної мови. Читаючи документальні нариси, передові статті, рекламні
оголошення тощо, студенти застосовують граматичні й кількісні навички
і усвідомлюють важливість бути в курсі сучасних подій. Дослідження
виявило, що користь від роботи з газетним матеріалом набагато вища,
ніж просто отримання актуальної інформації з підручника, а студенти,
які читають газети, показують кращі результати в тестах на розуміння
прочитаного і в них краще розвинуте критичне мислення. Використання
газет також допомагає студентам виявляти більше співчуття й милосердя
і проявляти більше терпимості до різних культур і думок.
Газети є цінним джерелом навчального матеріалу однаковою мірою і
для викладачів іноземної мови і для студентів, які цю мову вивчають. І
це є настільки справедливим, що зараз багато мовних курсів
використовують реальні або імітовані газетні статті і багато викладачів
мають підбірки статей, організованих за тематичним принципом. Так,
багаторівневий курс ділової англійської мови Market Leader базується
на матеріалах газети the Financial Times, включаючи і спеціальні курси
International Management, Business Law, Banking and Finance, а курс
ділової англійської мови International Business використовує матеріали
журналу the Economist.
За Д.В. Малявіним, у процесі вивчення іноземної мови газети
використовують для: розвитку різних мовленнєвих компетенцій,
включаючи читання та роботу з лексикою / граматикою; зосередження
уваги на різних аспектах суспільства й культури країни, мова якої
вивчається; стимулювання дискусії з питань, що висвітлюються у статтях
[1: 47].
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Студенти вважають газети стимулюючим/мотивуючим чинником,
оскільки вони пропонують цікаву, релевантну, тематичну й різноманітну
інформацію. Для багатьох вони також дають “ключ” для пізнання
іноземного суспільства, його традицій, упереджень, способів мислення.
З цих причин, газетна стаття є одним з тих матеріалів, що вимагають
прикладання певних зусиль з боку студентів. Щоб полегшити завдання
студентам, на перше місце слід поставити інтереси студентів, а на друге –
зміст газетного матеріалу.
Газети – джерело необмежених можливостей навчання: це дешеве,
широкодоступне, автентичне джерело мовного матеріалу, що містить
велику кількість текстів різного типу / жанру, що відіграє вирішальну
роль у навчанні читання іноземною мовою, викликає автентичну реакцію
і є одним з основних засобів ознайомлення із сучасною культурою
англомовних країн [2: 38].
Завдання викладача – навчити студентів купувати й читати англомовні
газети. Звідси, по-перше, під час роботи з газетою в аудиторії слід
стимулювати читання студентами газетного матеріалу, а потім і роботу
над тим, що вони дізналися у процесі читання. Друге методологічне
завдання викладача – навчити студентів навчатися самостійно, наскільки
це можливо, залучаючи їх до автентичних, цікавих видів діяльності,
краще у парах чи невеликих групах. Третє, більш широке завдання –
забезпечити студентам доступ до важливого джерела інформації, що
також відображає важливі культурні та політичні реалії.
Існує один методологічний принцип, з яким зараз погоджуються всі
лінгвісти – навчання повинно відбуватись природним шляхом. Звичайно,
мова газет складна і тому слід не стільки долати труднощі мови,
“досліджуючи” й пояснюючи “екзотичне” чи “незвичайне”, а йти
природнішим шляхом, поступово досягаючи обізнаності й відбирати такий
матеріал, що стосується студентів як особистостей.
Cписок використаних джерел
1. Малявин Д.В. Работа с газетой на английском языке в средней школе : пособие
для учителя / Д.В. Малявин. – М. : Просвещение, 1981. – 128 с. 2. Фрейдлин Е.Г.
Обучение работе с прессой в старших классах лингвистического лицея
[Текст] : [Фр. яз. как второй изучаемый иностр. яз.] / Е.Г. Фрейдлин //
Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. – 2004. – № 1. – С. 38–43.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
НАЦІОНАЛЬНИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Чернишова Є.Р., Асоян Л.В.
Україна, Київ, Університет менеджменту освіти
За даними офіційної статистики в Україні навчається близько 45 тис.
студентів із зарубіжжя. Це в основному громадяни Китаю, Туркменистану,
В?єтнаму, Сирії, Йорданії, Марокко, Лівану, Ірану, Індії та деяких інших
країн. Перед вищими навчальними закладами нині стоїть завдання:
збільшити кількість іноземних студентів до 60 тис. чоловік.
Підготовка фахівців для зарубіжних країн у ВНЗ України має бути
конкурентноздатною системою, яка містить основні положення, що
розкривають мету, завдання, принципи та механізми їх забезпечення
Міністерством освіти і науки України.
Система підготовки іноземних студентів, на нашу думку, повинна
враховувати:
– сучасний розвиток вищої освіти України у сфері європейської
інтеграції;
– розвиток і вдосконалення нормативно-правової бази, спрямованої
на вдосконалення прийому, навчання та випуск іноземних студентів;
– розроблення та запровадження державних стандартів щодо освітніх
послуг, які надаються іноземним громадянам;
– подальше розроблення і створення фонду державних стипендій для
найкращих іноземних студентів;
– оптимізація спрощеної процедури в’їзду, перебування на території
України та виїзду іноземних громадян, які навчаються в Україні.
Накопичений в Україні досвід навчально-методичної та виховної роботи
викладачів з іноземними студентами дає змогу виділити основні проблеми,
на вирішення яких необхідно зосередити увагу.
1. Нормативно-правова база.
Законодавча база, яка існувала до 1991 р. [1: 123], практично не
враховує реалії сьогодення і не відповідає сучасним вимогам до вищої
освіти. Зацікавленість українських вищих навчальних закладів у
розширенні експорту освітніх послуг призвела до комерціалізації
підготовки фахівців для зарубіжних країн. Окремі ВНЗ для навчання
іноземних студентів організовують на свій розсуд різні підрозділи, які не
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відображають самої суті підготовки майбутніх іноземних фахівців. Це
зумовлено тим, що дотепер відсутня єдина нормативно-правова база
державного “Положення про структуру та організацію навчання іноземних
студентів у ВНЗ України”.
Нині організація прийому іноземців [2: 178] і порядок їхнього навчання
[2: 284] насправді не містять жодних роз’яснень щодо навчання іноземних
студентів на підготовчому і базових факультетах за обраними
спеціальностями, в них відсутня оптимальна структура управління й
організації всього циклу підготовки іноземних фахівців. Зараз, як ніколи,
у навчальних закладах виникла нагальна потреба у єдиному нормативноправовому полі з організації та надання освітніх послуг іноземним
громадянам. Варто серйозно переходити від системи “автономної”
внутрішньої документації до єдиної державної.
2. Навчально-методична робота.
Слід упроваджувати в практику навчання інноваційні технології, в основі
яких лежить формування науково-технічної комунікативної компетентності
іноземних студентів. З цією метою потрібно усунути безсистемність і
стихійність у написанні навчальних посібників з використанням
адаптованого лінгвометодичного апарату.
3. Кадрове забезпечення.
Міністерство освіти і науки визначило пріоритетні завдання державної
політики в галузі підготовки фахівців для іноземних країн у ВНЗ України.
Міністерство вимагає створення державної системи підготовки
педагогічних кадрів для роботи з іноземними студентами, оскільки сьогодні
підготовці викладачів за спеціальностями “Російська як іноземна” і
“Українська як іноземна” не надано офіційного статусу. Структура
організації, зміст і засоби навчання як елементи єдиної цілісної системи
підготовки національних кадрів мають призвести до суттєвого підвищення
якості навчання.
Список використаних джерел
1. Збірник документів з питань прийому, навчання і матеріального забезпечення
іноземних громадян, що навчаються в СРСР. – М. : Изд-во УДН ім. П. Лумумби,
1983 . – 420 с. 2. Збірник нормативно-правових документів з питань організації
та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн. – К. : ДЦМО, ВКФ
«КОМБІ ЛТД», 2010. – 480 с. 3. Збірник матеріалів Міжнародної науковопрактичної конференції “Підготовка фахівців для іноземних країн у вищих
навчальних закладах України: проблеми та перспективи розвитку”. – О. :
ДЗ “ПНПУ імені К.Д. Ушинського”, 2010. – 106 с.
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МІЖПРЕДМЕТНА КООРДИНАЦІЯ
У ВИКЛАДАННІ КРЕСЛЕННЯ
НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
Чернишова О.О., Новикова Ю.М.
Україна, Макіївка, Донбаська національна академія
будівництва і архітектури
Підготовчий факультет (ПФ) для іноземних громадян – це вид підготовки
іноземних громадян з метою вступу до вищих навчальних закладів,
завданням якого є мовна підготовка й підвищення освітнього рівня
іноземних громадян для подальшого навчання.
Міжпредметні зв’язки є необхідною умовою підвищення ефективності
навчання. За умови їх систематичного й цілеспрямованого здійснення
оптимізується весь процес навчання.
Необхідність ураховувати зв’язки між різними науками переконливо
доводив ще давньогрецький філософ Платон. Універсальну теорію про
зв’язок освітньої та виховної діяльності створив Я.А. Коменський, уперше
сформулювавши одну з найголовніших вимог дидактики: усе, що
перебуває у взаємозв’язку, повинно викладатися в такому ж зв’язку.
Сьогодні міжпредметні зв’язки трактуються як самостійний дидактичний
принцип (М.М. Левін, В.Н. Максимова, С.А. Рашкова), як дидактична
умова (В.Д. Хомутський, В.Н. Федорова, В.Н. Максимова, А.В. Усова,
І.Дик, Л.Я. Зоріна, С.В. Тадиян, М.О. Сорокін, Г.І. Щукіна), як педагогічна
умова (Ф.П. Соколова). Існує думка, яка це система роботи викладача та
студентів, яка сприяє використанню змісту суміжних дисциплін у навчанні
(П.Г. Кулагін).
Доцільнішим видається визначення міжпредметних зв’язків як
логічної системи викладання й навчання, обумовленої
інтеграційними процесами в сучасній освіті. Цінність виявлення і
здійснення міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі полягає
у формуванні у студентів інтегрованих знань, умінь і навичок. У процесі
навчання міжпредметні зв’язки виконують не тільки навчальну та
розвивальну функції, але й виховну.
Дисципліна “Креслення”, що вивчається на підготовчому відділенні, є
однією зі складових навчальної дисципліни “Інженерна графіка”, яка
вивчатиметься у вищому навчальному закладі.
Креслення – це мова техніки, професійного спілкування інженера,
основа інженерної освіти. За допомогою креслень фіксують інформацію
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про технології зведення споруд і виготовлення деталей, збірку механізмів
і машин. Креслення дозволяють здійснювати контроль інженерних виробів
під час їх роботи.
Цей курс навчає студентів компактно, у графічній формі фіксувати
великі обсяги інформації про форму, розміри інженерних споруд, будівель,
окремих деталей, механізмів і машин.
На підготовчому відділенні виникає гостра необхідність міжпредметної
координації зусиль викладачів української мови та викладачів креслення
під час викладання дисципліни, що виявляється у розробці адаптованих
методичних матеріалів, спеціальних словників-мінімумів тощо.
Проблема міжпредметної координації передусім пов’язана з
раціональним використанням знань із креслення у практичній діяльності
людей, що пояснюється не тільки тим, що сфера його застосування
постійно розширюється, а й реальними потребами студентів під час
навчання у вищому навчальному закладі й вивчення курсу інженерної
графіки.
Міжпредметні зв’язки дозволяють ефективніше використовувати
програмний матеріал, розвивати просторове уявлення студентів,
виховувати у них уважність та логічне мислення. Практична направленість
курсу креслення виховує любов до точних наук та потребу постійно
підвищувати свій освітній рівень. Самостійність при розв’язанні завдань
з креслення неможлива без використання отриманих знань з різних
предметів, зокрема з української мови як основи для спілкування у ВНЗ.
Метою викладання креслення на ПФ є здобуття студентами знань, які
забезпечують розвиток у них просторової уяви, конструктивногеометричного мислення, здібностей до аналізу й синтезу просторових
форм і їхніх співвідношень на основі графічних моделей простору,
конкретних просторових об’єктів, що практично реалізуються у вигляді
певних креслень. При цьому важливим є здобуття студентами знань щодо
проекційних методів зображень предметів, метричної визначеності цих
зображень, способів розв’язання позиційних і метричних задач на цих
зображеннях, спеціальних знакових систем й окремих позначень,
стандартів ЕСКД.
Навчальний процес із креслення на ПФ повністю забезпечений
адаптованими підручниками, навчальними посібниками, методичними
розробками й рекомендаціями до кожної самостійної графічної роботи,
до розділів навчального курсу, які укладаються викладачами української
мови і креслення спільно й періодично оновлюються відповідно до
сучасних вимог. При цьому використання міжпредметних зв’язків
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допомагає студентам краще усвідомити матеріал, швидше віднайти
правильний шлях розв’язання завдань.
Список використаних джерел
1. Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процесс обучения / Ю.К. Бабанский. –
М. : Педагогика, 1997. – 254 с. 2. Єфремова О.І. Розвиток міжпредметних зв’язків
у навчанні фізиці і математиці (методичні рекомендації учителям фізики 9-11
класів). – Одеса : ОІУВ. – 32 с. 3. Максимова В.Н. Межпредметные связи и
совершенствование процесса обучения : кн. для учителя / В.Н. Максимова. –
М. : Просвещение, 1984. – 143 с. 4. Тесленко О.В. Міжпредметні зв’язки в
системі шкільної освіти // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб.
наук. праць. Випуск 8–9. – Харків : ХДПУ, 1998. – С. 78–81. 5. Скидан С.О.
Дидактичні умови сприймання студентами лекційного матеріалу // Засоби
навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / За заг. ред. проф.
В.І. Євдокимова і проф. О.М. Микитюка. – Харків : ХДПУ, 1998. – Вип. 8–9. –
С. 93–97. 6. Усова А.В. Формирование у учащихся учебных умений /
А.В. Усова, А.А. Бобров. – М. : Знание, 1987. – 80 с.

К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМАТИЧЕСКОЙ
СОЧЕТАЕМОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Черногорская Н.Г.
Украина, Харьков, Харьковский государственный технический
университет строительства и архитектуры
При обучении русскому языку как иностранному в условиях языковой
среды у учащихся появляется стремление узнать как можно больше слов.
Студент, слыша слова, фразы и предложения, запоминает большое
количество слов, которыми он потом пытается оперировать в новых
ситуациях.
В связи с этим возникает необходимость не просто усваивать новую
лексику, а рассматривать каждую лексическую единицу в сопоставлении
с другими лексическими единицами, в ее связи с системой частей речи, с
лексической системой, с лексико-семантической и словообразовательными
группами.
Главная цель в обучении русскому языку как иностранному – умение
свободно употреблять лексическую единицу в речи. Из этого следует
необходимость уделения большого внимания сочетаемости слов.
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Когда мы пользуемся языком, то даже не осознаем тот факт, что в
основе нашей речи положен выбор, который обуславливает чередование
языковых единиц и их сочетание. Мы, как правило, не задумываемся над
тем, что, выражая свои мысли, мы отбираем определенные слова и
сочетаем их определенным образом. А все это определяется правилами,
существующими в языке.
Человеку, изучающему русский язык как иностранный, необходимо
перебрать слова и выбрать нужное обозначение из некоторого круга слов,
между которыми существует смысловая связь.
Очень важно осознание того, что слово не существует само по себе,
изолированно, и его значение в той или иной мере зависит от значения
других связанных с ним по смыслу слов, от возможностей его сочетания
с другими словами.
Большую группу слов в русском языке составляют лексические
единицы, противопоставленные на основе несущественных признаков.
Это синонимы. Наличие синонимов позволяет нам одним словом
определить значение другого слова. Такие слова взаимозаменяемы
(бросать – кидать, гасить – тушить).
Каждое слово находится в разнообразных отношениях с другими
элементами языка, отношениях, определяющих возможность его
употребления для обозначения тех или иных явлений.

ПЕРШІ КРОКИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ
“ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”
Чорний Д.М., Корнілова В.О., Кутья О.А.
Україна, Харків, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Вже другий навчальний рік у вищих навчальних закладах України
студенти вивчають історію української культури. У Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна цей предмет викладають
викладачі декількох кафедр: українознавства, теоретичної і практичної
філософії, теорії культури та філософії науки філософського факультету, а
іноземним студентам – викладачі кафедри соціально-економічних наук
Центру міжнародної освіти університету.
Кафедра українознавства філософського факультету розробила та
видала “Історія української культури. Комплекс навчально-методичних
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матеріалів за кредитно-модульною системою для студентів усіх
спеціальностей” [1], який допоміг викладачам кафедри соціальноекономічних наук не тільки скласти програму з історії української
культури для іноземних студентів, а й другий рік викладати цей предмет.
Цей комплекс містить такі розділи: мета та завдання курсу, загальна
схема та орієнтован а структура курсу, програма курсу, п лани
семінарських занять, завдання щодо самостійної роботи студентів,
критерії оцінювання знань, теми до екзамену та література. Хотілося б
зупинитися на розділі “Тематика контрольних робіт для заочників”, бо
на заочному відділенні багатьох факультетів є студенти з країн СНД
(Азербайджану, Білорусії,Туркменістану та інших), а з ними працюють
викладачі кафедри соціально-економічних наук.
За “ Методичними рекомендаціями до розробки навчальнометодичного комплексу дисциплін в контексті реалізації Болонського
процесу” [2] зазначено, що при заочній формі навчання повинно бути
індивідуальне семестрове наукове-дослідне завдання і підсумковий
семестровий контроль (екзамен) [2:16]. Запропонована кафедрою
українознавства тематика контрольних робіт заочників доповнена
темами з програми курсу “Історія української культури для іноземних
студентів” і є базою для індивідуального семестрового науководослідного завдання для заочників-іноземців. Перші кроки викладання
історії української культури іноземним студентам дозволяють зробити
такі висновки:
1. Програма курсу “Історія української культури” для іноземних
студентів, складена викладачами кафедри соціально-економічних наук
Центру міжнародної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна, дозволяє студенту
ознайомитися з пам’ятками матеріальної та духовної культури
українського народу, з періодами розвитку культури, прізвищами людей,
які творили історію та культуру українського народу.
2. Вивченню курсу “Історія української культури” у другому семестрі
іноземним студентам допомагає вивчення у першому семестрі першого
курсу історії України та країнознавства і історії України на підготовчому
відділенні.
3. Студенти, вивчаючі цей предмет, пишуть дві підсумкові контрольні
роботи, бо курс розраховано на 72 академічні години, що поділені на
два модулі. Особливо вони цікавляться такими темами: “Культура
Слобожанщини”, “Культурне життя незалежної України”, “Зв’язок
української культури з культурами народів світу”, “Українські народні
звичаї та традиції”, “Харків – культурний центр Слобожанщини”.
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4. Студенти крім контрольних робіт по першому та другому модулям
пишуть реферати по культурі своєї країни і їм дуже цікаво слухати на
підсумкових заняттях виcтупи своїх друзів, які за допомогою
комп’ютера, музичних інструментів, національного одягу, музики, cпівів
дивляться і слухають про культуру багатьох країн. А коли в аудиторії
студенти з Китаю, В’єтнаму, Марокко, Франції, Ірану, Азербайджану,
Грузії, Придністров’я, Росії, Білорусії, Туркменістану, то цей
багатонаціональний колектив одержує велике задоволення і вдячний
викладачеві за можливість не тільки розповісти, а й показати цікаві
сторінки історії культури своєї країни.
5. Студенти-заочники з країн СНД пишуть індивідуальні семестрові
науково-дослідні завдання, самостійні роботи на теми: “Матеріальна та
політична культура Київської Русі”, “Архитектурні пам’ятки Київа Х–ХІ
ст.”, “Харківський університет: заснування, місце в українській культурі”,
“Тарас Шевченко: життєвий шлях та поетична творчість”, “Український
театр. Лесь Курбас – реформатор театру”, “Боротьба за повернення
історичної пам’яті (кінець ХХ-початок ХХІ століття) ”, “Внесок
української діаспори в розвиток української культури”, “Тенденції
культури незалежної України”.
6. Особливо іноземних студентів приваблюють тематичні екскурсії
до історичного музею, музею художньої творчості, художнього музею,
де вони мають можливість ознайомитися із стародавнім національним
одягом українців, українською кухнею, українським національним
житлом, а також музичним та художнім мистецтвом українців.
Список використаних джерел
1. Історія української культури. Комплекс навчально-методичних матеріалів
для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей / Укл. Кравченко
В.В. Чорний Д.М., Чугуєнко М.В. –Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с.
2. Методичні вказівки до розробки навчально- методичного комплексу
дисциплін в контексті реалізації положень Болонського процесу / Вишневська О.О., Григорова-Беренда Л.Г., Казакова Н.А., Удодова В.І., Юрченко С.О. –
Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 40 с.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
НА ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ
Шатровский А.Г.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
В нынешних условиях развития “связи без границ” мы все чаще
сталкиваемся с необходимостью соблюдать специфические правила
общения с представителями иных культур. Положение Украины между
“востоком” и “западом” предопределяет ее роль в умении находить общий
язык с партнерами, пребывающими по разные стороны этой культурной
среды. Исторический опыт показал, что украинцы научились выполнять
посредническую миссию. Однако современные условия вместе с
развитием информационных технологий уже принесли новые требования
к формированию информационного пространства. Методология его
построения и разработки в его пределах модели общения – предмет
изучения многих ведущих специалистов, воплотивших свои достижения
в практику – кросс-культурный менеджмент [1: 47–69].
Автором предложен подход к оценке культурной среды на основе ее
структурно-иерархической организации с учетом этногенетических
трансформаций. Обосновано наличие шести уровней иерархии культурной
среды: глобального, международного, национального, этнического,
межличностного и личностного [2; 3]. Все они связаны взаимовлиянием
при доминировании верхних уровней как надсистем, формирующих
внешнюю среду для подсистем. Соответственно, в процессе
коммуникаций устанавливаются традиции на основе доминирования
верхних уровней – при кратковременном общении, – и поэтапного
вхождения через нижние уровни – в процессе культурной ассимиляции.
Указанные направления формирования кросс-культуры могут быть
использованы для построения двух рабочих моделей общения,
подкрепленных созданием понятийных аппаратов как основы для
формирования специфических информационных пространств. Первая
модель нашла бы практическое применение, к примеру, для планирования
деловых встреч, а вторая – для обучения иностранцев в вузах.
Список использованных источников
1. Thomas C.D. Essentials of cross-cultural management: essential concepts /
David C. Thomas. – Los Angeles; London: SAGE, 2008. xix + 327 p.
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2. Шатровский А.Г. Ступенчатая модель этногенеза в прогнозировании
поведения потребителя / А.Г. Шатровский // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені
В.Н. Каразіна. – 2002. – № 564. – С. 362–367. 3. Шатровский А.Г. Социальноэкономический механизм формирования ментальности, или ключ к разгадке
“славянской души” / А.Г. Шатровский // Социальная экономика. – 2009. – № 2. –
С. 160–166.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
НА ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ
Шевченко Т.Е.
Беларусь, Гомель, Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации
На современном этапе обширные межкультурные контакты порождают
множество проблем, обусловленных несовпадением мировоззрения
партнеров, принадлежащих к разным культурам и говорящим на разных
языках. Представители разных культур используют различные модели
восприятия социальной действительности и по-разному реализуют эти
модели в языке. Именно в языке находят отражение привычные схемы
суждений и аккумулируемый в культуре опыт познания мира. Поэтому
особое место в процессе формирования межкультурной коммуникации
занимают языковые проблемы, связанные с культурными различиями в
языковой деятельности и последствиями этих различий в процессе
коммуникации. Вопрос межкультурной коммуникации тесно связан с
вопросом о национальной языковой картине мира. Этих картин столько
же, сколько языков, каждый из которых отражает уникальный результат
многовековой работы коллективного этнического сознания, однако
исследования в области психологии и лингвистики свидетельствуют о
“психологическом единстве человечества”, т.е. за разнообразием культур
стоит единый набор базовых понятий. Тем не менее, общий базис – лишь
часть целой национальной языковой картины мира. Все, что стоит за
пределами единого понятийного базиса, несет в себе национальную
специфику и определяет “лицо” национального менталитета. Понимание
культурных универсалий и межкультурных различий является
основополагающим в выстраивании диалога культур. Диалог культур как
условие межкультурной коммуникации раскрывает творческий потенциал
субъектов общения и становится неотъемлемым компонентом языковой
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подготовки иностранных студентов. Обучение русскому языку как
иностранному должно быть направлено на формирование языковой
личности, готовой к культурному функционированию на всех уровнях
межкультурной коммуникации. Т.е., говоря о языковой личности,
владеющей основами межкультурной коммуникации, важно подчеркнуть,
что наряду с овладением иностранными студентами лексическим
минимумом, необходимым для профессионального и межличностного
общения, грамматической и синтаксической структурой языка,
необходимым условием ее становления является и овладение концептами
культуры иного социума. Таким образом, перед преподавателем РКИ стоит
задача “объяснить” студентам страну обучения, особенности жизни ее
народа, образ мыслей.
Выполнению этой задачи наилучшим образом способствует изучение
в иностранной аудитории русских фразеологизмов, этого неоценимого
источника этнокультурологической информации, дающего возможность
познания национально-культурной специфики страны изучаемого языка,
ее духовных ценностей и особенностей мировосприятия. Изучение
фразеологии на уровне сопоставления дает возможность выявить и
закрепить в сознании учащихся как факты, свидетельствующие о
“психологическом единстве человечества”, так и особенные, присущие
только данной общности людей детали, которые делают ее неповторимой.
При таком подходе обучаемый, т.е. языковая личность, рассматривается
как прототип носителя национально-культурных ценностей, являющихся
частью национальной картины мира и имеющих различные способы
языкового выражения.
Первые попытки изучения русских фразеологизмов в иноязычной
аудитории могут быть предприняты во втором семестре подготовительного
курса, когда студенты в достаточной мере овладели основами русской
грамматики и синтаксиса и накопили необходимый запас лексики.
Обращение к русской фразеологии, кроме указанных выше причин,
диктуется еще и необходимостью формирования у студентов другой
составляющей культуры речи – ее выразительностью, которая достигается
в том числе и умением оперировать сверхсловными устойчивыми
образованиями. Ведь зачастую забота о грамматической правильности
речи студентов приводит к забвению того, что речь – это прежде всего
речевые поступки, способность говорящего передать свое настроение,
эмоциональное состояние и эмоциональное отношение, оценку личности,
событий и фактов. Использование в речи фразеологизмов как раз и
развивает у студентов гибкость в выражении своих мыслей и эмоций.
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Процесс понимания и осмысления русского фразеологизма неизбежно
идет по пути сопоставления, особенно на начальном этапе. По выражению
А.А. Потебни, “самый процесс познания есть процесс сравнения”, и роль
родного языка учащегося в этом процессе трудно переоценить. Но если
сопоставление в учебных целях грамматических конструкций или
конкретных лексических номинаций на начальном этапе является
категорической необходимостью для формирования базовых знаний, то
на продвинутом этапе обращение к фразеологии и сопоставление русских
ФЕ с аналогичными в их родном языке стимулирует творческие потенции
учащихся, активизирует систему языковых ассоциаций и развивает
способность к переосмыслению слов и умение мыслить образно. Но такое
сопоставление является конечной целью и конечным результатом работы,
поскольку сопоставление внутренних образов эквивалентных по значению
фразеологизмов в разных, особенно неблизкородственных языках, само
по себе представляет интересную, но весьма непростую задачу, тем более
в студенческой аудитории. Развитие умения “видеть” образ фразеологизма
в неродном языке, отталкиваясь от понимания его значения в родном
языке, осуществляется поэтапно. В докладе излагаются основные приемы
сопоставления, в том числе “положительный трансфер” [1], позволяющие
достичь указанной цели.
Список использованных источников
1. Мокиенко В.М. Сопоставление в теории и практике преподавания русского языка
как иностранного / В.М. Мокиенко // Рус. яз. за рубежом. – 1987. – С. 54–59.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА, ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Шевчук Т.И.
Украина, Киев, Национальный технический университет Украины
“Киевский политехнический институт”
Решающая роль в повышении продуктивности преподавания языков
принадлежит целенаправленному совершенствованию содержания
учебных курсов, которое представляется результативным лишь в условиях
тесной координации изучаемых дисциплин, систематической и плановой
реализации межпредметных связей, отражающих реально существующие
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отношения между явлениями и процессами объективной действительности
и содействующих формированию научного мировоззрения у студентов.
Явление межпредметных связей многомерно, ибо оно не ограничивается
строгими рамками содержания, методов и форм обучения. Оно выступает
в качестве обязательного компонента как учебно-познавательной
деятельности учащихся, так и обучающей деятельности самого
преподавателя. Довольно полно отражает суть и основное содержание
межпредметных связей трактовка данного феномена И.Д. Зверевым,
определяющим его как средство комплексного подхода к организации
образовательного процесса. “Межпредметные связи касаются не только
содержания образования; их влияние распространяется и на другие
составные части процесса обучения и вводимые в него средства и
источники. Нет необходимости утверждать межпредметные связи как
дидактический принцип, поскольку их педагогическая целесообразность
вытекает из принципа систематичности в обучении, требующего объективнодостоверного отражения взаимосвязи всех основных элементов целостной
системы знаний о природе, обществе и человеке” [4: 7]. Т.К. Александрова,
Л.М. Панчешникова, Н.А. Сорокин рассматривают межпредметные связи
как один из путей развивающего обучения, который ведет к формированию
качественно новых образований в учебной деятельности учащихся [7].
Использование межпредметных связей предусматривает: во-первых,
взаимную согласованность программ и учебников, во-вторых, активную
мыслительную деятельность учащихся по воспроизведению ранее
усвоенных знаний из смежных предметов и раскрытию их связей с новым
материалом. Реализация межпредметных связей предполагает установление
взаимной согласованности содержания образования по преподаваемым
учебным дисциплинам, построение и отбор материала исходя из общих
целей образования и оптимального учета учебно-воспитательных задач,
обусловленных спецификой каждого учебного предмета. Это способствует
достижению большего эффекта в общем развитии обучающихся, в
гармоническом развитии всех этих сфер их интеллектуальной,
эмоциональной и физической деятельности. Трудно переоценить и
неоспоримый организационно-педагогический эффект межпредметных
связей, состоящий в устранении дублирования и экономии учебного
времени. Таким образом, на основе существования межпредметных связей
может строиться согласованная деятельность всего преподавательского
состава определенного образовательного учреждения (или его
подразделения) и координированное управление всем ходом учебновоспитательного процесса.
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В дидактике распространён термин межпредметные (междисциплинарные) связи, уступающий в литературе по методике обучения
иностранных студентов место термину межпредметная
(междисциплинарная) координация [2]. Под межпредметными связями в
дидактике понимают отражение в процессе обучения взаимосвязей,
обусловленных единством объективного мира и нарушаемых в его
мысленной модели, формируемой в сознании учащегося, вследствие
дифференциации наук и предметного построения учебных планов. По сути
дела, реализация межпредметных связей в процессе обучения есть
выполнение требований дидактического принципа системности. Таким
образом, межпредметная координация выступает в дидактике как средство
реализации межпредметных связей. Контекстуальный анализ употребления
термина межпредметная координация применительно к обучению на
неродном языке приводит к выводу, что под межпредметной координацией
понимают прежде всего временное согласование изучения учебных тем
в курсах различных дисциплин для исключения дублирования с главной
целью оптимизации, интенсификации процесса обучения. Таким образом,
межпредметная координация выступает в качестве средства оптимизации
процесса обучения через временную координацию преподавания
дисциплин и исключение дублирования. Другими словами,
межпредметная координация при обучении на неродном языке является
инструментом именно координации. Межпредметная координация является
прямым следствием принципов учёта уровня владения языком обучения,
взаимосвязи компонентов профессиональной направленности обучения.
Список использованных источников
1. Беленький Г.И. О воспитательно-образовательных аспектах межпредметных
связей / Г.И. Беленький // Советская педагогика. – 1977. – № 5. – С. 56–61.
2. Гурьев А.И. Межпредметные связи в теории и практике современного
образования / А.И. Гурьев // Инновационные процессы в системе современного
образования : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. – Горно-Алтайск, 1999. –
160 с. 3. Гурьев А.И. Межпредметные связи – теория и практика / А.И. Гурьев
// Наука и образование. – Горно-Алтайск, 1998.– № 2. – 204 с. 4. Зверев И.Д.
Межпредметные связи как педагогическая проблема / И.Д. Зверев // Советская
педагогика. – 1974. – № 12. – С. 6–15. 5. Максимова В.Н. Межпредметные связи
в учебно-воспитательном процессе / В.Н. Максимова. – Ленинград, 1984.
6. Максимова В.Н. Межпредметные связи как дидактическая проблема /
В.Н. Максимова // Советская педагогика. – 1981. – № 8. 7. Межпредметные
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ДОСВІД СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Шутак Л.Б., Собко І.О.
Україна, Чернівці, Буковинський державний
медичний університет
Важливою проблемою викладання української мови як іноземної у
вищих медичних навчальних закладах є відсутність єдиного підручника
чи посібника, де було б враховано специфіку вивчення української мови
як іноземної в медичному закладі. Підручники, створені для філологічних
чи технічних спеціальностей, або ж підручники, що містять українознавчу
складову, не відповідають проблемам студентів, які навчаються у вищих
медичних навчальних закладах. Лінгвокраїнознавчий лексичний матеріал
таких підручників, хоч і важливий для студента-медика, проте мало
відповідає особливостям його фаху. Максимально ефективний посібник
чи підручник має бути побудований на матеріалі загальномовної та наукової
професійної лексики. Адже саме опанування наукового стилю української
мови – один із основних етапів опанування мовою фаху.
Відчуваючи гостру потребу в матеріалах такого типу, авторський колектив
кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ створив навчальний
посібник „Вчимося української” (Шутак Л.Б., Собко І.О., Нікоряк І.В.),
призначений для вивчення української мови студентами-іноземцями вищих
медичних навчальних закладів України. Посібник розрахований на студентів,
які вже оволоділи базовою практичною граматикою української мови й
лексичним мінімумом у межах 1000–1500 одиниць. Його призначення –
забезпечити формування розмовних навичок у найбільш типових ситуаціях
спілкування (лікар – лікар, лікар – пацієнт, лікар – родичі пацієнта,
лікар – молодший медичний персонал), а також розвивати і вдосконалювати
вміння й навички читання, письма та перекладу, перенесення набутих умінь
і навичок до нових завдань спілкування, тобто забезпечення реальної
комунікації з професійної тематики в умовах мовного середовища. Мовна,
комунікативно-мовленнєва вправність іноземних студентів досягається
шляхом засвоєння мінімально необхідного й достатнього обсягу мовних
знань з професійної тематики, необхідних умінь і навичок мовленнєвої
діяльності українською мовою.
У цілому структура посібника має комунікативно-когнітивну мету:
поєднання навчальної комунікації (тренувальної) з реальним спілкуванням,
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для цього використано принцип уніфікації діяльнісних механізмів подання
інформації. Основою для вибору вправ стали принципи аналізу, синтезу,
порівняння.
Посібник складається з двох розділів („Основи медичної термінології”
та „Професійне спілкування лікаря”, що відповідає навчальній програмі
вищих навчальних закладів), додатків („Основні формули мовленнєвого
етикету” і „Українсько-англійський словник-розмовник”), списку
використаної літератури. Розділ перший охоплює теми „Людина”, „Будова
тіла”, „Організм людини”, „Медичні заклади”, „Лікарський фах”, „Медичні
професії”. Розділ другий – „Реєстратура”, „Поліклініка”, „Лікарня”,
„Майстерність лікаря”. Кожна тема є продовженням попередньої, тобто
використано принцип наступності й послідовності у викладенні матеріалу.
Схема побудови теми витримана за принципом: слово – словосполучення
– речення – текст. Матеріал теми актуальний, тексти адекватні, тобто
відповідають реаліям, адаптовані, тобто доступні, проблемні. Для цього
використовуються ключові слова та вирази, базові лексико-граматичні
конструкції, слова для довідки, тексти й діалоги та питання до них. До
теми додаються лексичні завдання (5 – 7) та граматичні вправи (3 – 5),
що відображають комплексний лексико-граматичний підхід до аналізу
навчального тексту з метою його кращого розуміння та засвоєння
іноземцями. Перевага надається завданням із розвитку зв’язного
мовлення. Студентам пропонуються вправи діалогічного характеру, мінітести, логічні завдання, вправи на вираження власної думки. Граматичні
вправи базуються на знаннях практичної граматики української мови. Вони
мають на меті повторити й активізувати навички вживання в мовленні
різних граматичних форм, узагальнити й систематизувати навички письма.
Завдання для розвитку навичок діалогічного мовлення – різноманітні
за типами. Їхня мета – сформувати у студентів уміння користуватися
різними мовленнєвим формулами у складних різновидах діалогу, як-от:
діалог-уточнення, діалог-перепитування, діалог-розпитування, діалогбесіда, а також уміння підтримувати розмову, виступати її ініціатором.
Типи завдань ускладнюються від теми до теми, частина з них
супроводжується зразком для виконання.
Треба зазначити також, що посібник „Вчимося української” має
українознавчу спрямованість, яка реалізується насамперед через матеріал
діалогів, навчальних текстів та завдань до них, що відбивають національноспецифічні риси мовленнєвої поведінки носіїв української мови в різних
ситуаціях спілкування. Крім того, відображено власне український
колорит у сталих словесних формулах привітань, прощань, звертань,
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вибачень та побажань. У посібнику використано таблиці та малюнки, схеми
та діаграми, що допомагають кращому засвоєнню матеріалу.
Навчальний посібник може бути використаний як у процесі аудиторного
навчання, так і для самостійної позааудиторної роботи.
Отже, навчальний посібник „Вчимося української” допоможе
практичному оволодінню українською мовою іноземними студентами,
розширить їхні знання з основ української медичної термінології та культури
мовлення лікаря, адже в ньому застосовано комплексний підхід у
підготовці іноземних студентів: взаємодія освітніх, комунікативних та
виховних цілей, що забезпечує не лише виклад потрібного матеріалу, а і
створює необхідну мотивацію до навчання.
Список використаних джерел
1. Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи
в організації навчального процесу / І.В. Мороз. – К., 2005. – 277 с. 2. Шутак Л.Б.
Вчимося української / Л.Б. Шутак, І.О. Собко, І.В. Нікоряк // Навчальний
посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І – ІV рівнів
акредитації. – Чернівці, 2009. – 231 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К БОЛОНСКОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
Щербаков В.И.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”
Со второй половины ХХ века происходят глубокие трансформации в
развитии человеческой цивилизации. Многие страны, в которых раньше
господствовала плановая экономика, в том числе Украина, осуществляют
переход к рыночной экономике. Такой переход требует глубоких изменений
не только в праве, экономике, в технологиях, но и в сознании людей.
Суровые условия конкурентной борьбы ставят перед людьми новые
проблемы и задачи: “продвинуть” на рынке новый товар, технологию,
создать необходимый образ фирмы или политического деятеля и т.д.
Рыночные отношения распространились и на область образования,
которая сегодня рассматривается как рынок образовательных услуг.
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В условиях рыночной экономики перед руководителем учебного заведения
стоит ряд новых задач: привлечь учащихся в учебное заведение,
предложить новые услуги, привлечь высококвалифицированных
преподавателей, спонсоров исследовательских проектов и другие [1].
Впервые понятие “имидж” появилось в 60-е годы ХХ века в трудах
американского экономиста К. Болдинга. Анализ специализированной
литературы показывает, что понятие “имидж” является сложным и
многозначным. В переводе с английского image в буквальном смысле
означает “образ”. “Имидж – целенаправленно сформированный образпредставление, который с помощью ассоциаций наделяет объект
дополнительными ценностями и благодаря этому способствует более
целенаправленному и эмоциональному его восприятию” [2].
Имидж учреждения образования как положительный образ может быть
сформирован лишь в случае предоставления качественных услуг. Но это
условие, являясь необходимым, не является достаточным. Поэтому
технология формирования имиджа должна также включать организацию
продвижения информации (формы, каналы, периодичность, дозировку)
и систему обратной связи (диагностика промежуточных результатов,
корректировка, прогностическая оценка).
Стоит отметить также то, что практически все исследователи, пишущие
о создании имиджа высшего учебного заведения, главными структурными
компонентами его считают имидж руководителя и имидж педагогического
коллектива.
Целью формирования имиджа является повышение
конкурентоспособности учебного заведения. Механизм достижения здесь
выглядит так: имидж влияет на развитие социальных связей, которые
становятся ресурсом для получения инвестиций.
Можно выделить три основных этапа формирования имиджа высшего
учебного заведения:
1. Начальный этап целенаправленной работы по формированию имиджа
высшего учебного заведения.
2. Этап активного формирования имиджа высшего учебного
заведения.
3. Этап поддержки, корректировки и обновления сформированного
имиджа высшего учебного заведения.
На каждом этапе формируются определенные информационные
материалы, предназначенные для внешнего представления. Назовем их
обобщенные содержательные компоненты:
– Адрес учебного заведения.
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– Краткая историческая справка.
– Модель выпускника учебного заведения.
– Образовательное пространство учебного заведения. Научнопрактические связи вуза.
– Традиции коллектива (праздники, олимпиады, конкурсы,
состязания).
– Результаты, достижения в деятельности вуза.
– Перспективы развития высшего учебного заведения.
Таким образом, для того чтобы то или иное высшее учебное заведение
было привлекательным, имело свой неповторимый уже сложившийся
или складывающийся образ, скорее всего, оно должно иметь:
– четко определенные приоритеты, собственную философию, свое
видение будущего;
– разнообразные качественные образовательные услуги;
– связи с другими вузами, в том числе и с зарубежными.
Говоря о формировании имиджа высшего учебного заведения в
условиях присоединения к Болонскому образовательному процессу,
следует отметить, что еще не скоро наши вузы перейдут на эффективную
Болонскую систему на общеевропейском уровне, поскольку до сих пор
по этому вопросу существуют несколько достаточно противоречивых
взглядов [4].
Присоединение Украины к Болонской программе в течение ближайших
лет приведет к оттоку способных молодых людей из нашей страны.
Население Украины будет неуклонно снижаться, и вскоре обучать в наших
университетах будет и некого, и некому. Безоговорочное присоединение
к Болонской системе – крайне опасно для Украины [3]. То немногое
положительное, что дала советская власть – высокий уровень
образования – утеряно безнадежно.
На наш взгляд, нужно новое качество образования на основе общего
естествознания как единой фундаментальной дисциплины, углубленного
изучения математики и индивидуального подхода в преподавании. Это
могло бы стать имиджем Украины в образовании, общая реформа которого
назрела во всем мире.
Список использованных источников
1. Аликперов И. Формирование имиджа образовательного учреждения:
западный и российский варианты. – http://www/prof.msu.ru/publ/omsk/53.html.
2. Коханенко А. И. Имидж рекламных персонажей – Москва: ИКЦ “МАРТ”,
2004. – с. 8. 3. Кошкин В. М. Образование как стратегия выживания интеллекта
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в Украине // Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти :
тези доповідей Міжнар. наук.-метод. конфер. (7-10 жовтня 2009 року) – Харків:
НТУ ”ХПІ”, 2009. – с. 5-7. 4. Панфилова М. В. Сложности введения Болонской
системы в Украине и в России // Переяславская Рада и гармонизация украинороссийских отношений: история и культура, наука и образование : сб. науч.
трудов : по матер. Второй Междунар. Науч.-практ. конф. 13 дек. 2007 г. / под
ред. А. Г. Романовского, В. Н. Ганичева. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2008. –
С. 320-324.

УКРАИНСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ
ЗА РУБЕЖОМ
Юсупов В.О., Баранова М.А.
Украина, Одесса, Одесский национальный
медицинский университет
После распада СССР, ликвидации СЭВ и роспуска организации
Варшавского договора, а также резкого ослабления экономических связей
России с восточноевропейскими государствами и переориентации их на
политическое, экономическое, научно-техническое и культурное
сотрудничество с ЕС, а также США, престиж русского языка и его
практическая значимость резко снизились, значительно сократилось и
число активно владеющих им или изучающих его в академическом секторе
или вне его. Так, если в 1990 году, по нашим оценкам, в
восточноевропейских странах, включая республики СФРЮ,
насчитывалось 44 миллиона человек, знавших русский язык, то спустя
15 лет их осталось 19 миллионов, причем активно владевших русским
языком – не более 1/3 от этого числа. Остальные же владеют пассивно,
то есть пока еще понимают устную и письменную речь и с определенными
затруднениями могут объясняться на бытовом уровне. В системе высшего
образования восточноевропейских и балканских стран русский язык почти
«потерялся» – его изучают сегодня в качестве специальности на кафедрах
русистики (русского языка и литературы) либо в качестве одного из
иностранных языков всего 24 тысячи студентов данной группы государств
(в конце 1980-х годов русски
Пиком интереса к русскому языку и культуре в странах Западной
Европы стал конец 1980-х годов, что было связано с так называемой
перестройкой и определенными ожиданиями от нее.
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Как правило, не менее половины западноевропейских школьников,
изучающих русский язык, являются детьми эмигрантов из Советского
Союза либо России, а также других стран СНГ и Балтии.
Поддержанию интереса к русскому языку и культуре в странах
Западной Европы в определенной мере может способствовать
русскоязычная община, сформировавшаяся из нескольких волн
эмиграции. Ее численность составляет, по нашим подсчетам, 4,3 миллиона
человек, наибольшая часть из которых проживает в Германии, Франции,
Греции, Великобритании, Португалии, Испании. При этом наибольший
вклад в развитие русской культуры в дальнем зарубежье в рамках
деятельности обществ дружбы и ассоциаций соотечественников вносят,
как правило, «старые» эмигранты – потомки тех, кто приехал в Европу
много десятилетий тому назад.
В странах Северной Америки, Австралии и Океании русским языком
владеют в общей сложности 4,1 миллиона человек (преимущественно
в США и Канаде). Интерес к русскому языку, как и в странах Европы,
достиг своего пика в 1989-1991 годах (например, в США в 1980 году
русский изучали 24 тысячи человек, а в 1990/1991 учебном году –
45 тысяч), после чего интерес к нему упал, но затем постепенно начал
возрождаться в начале 2000-х годов.
Основными направлениями внешней политики Украины являются, с
одной стороны, ее европейская ориентация, с другой – двустороннее
сотрудничество со своими стратегическими партнерами – Российской
Федерацией, а также США, Польшей, Азербайджаном и Узбекистаном.
Программа преподавания украинского языка в МГИМО призвана
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов,
способных успешно работать в области межгосударственных российскоукраинских отношений.
Несмотря на введение украинского в программу обучения в нескольких
российских, в т.ч. и московских вузов, сейчас он все еще принадлежит
к числу редких языков. Однако изучение украинского языка – это не
просто “осознанная необходимость”, но и большая радость для учащихся.
Уже третье поколение студентов с удивлением констатирует: “Мы и не
предполагали, что изучать украинский язык так интересно и весело!”
Подтверждается тот неоспоримый факт, что процесс погружения в стихию
другой жизни – ее язык, историю, обычаи – всегда увлекателен и
неповторим.
Несмотря на близость восточнославянских близкородственных
языков – русского, украинского – на занятиях по украинскому студенты
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открывают для себя не просто языковые законы, но и знакомятся с
основны ми черта ми украи нского н арода : его трудолюбием,
выносливостью, юмором, – с основными чертами украинского
национального бытия. А первоначальная установка на “легкость”
изучения украинского языка быстро сменяется осмыслением реальных
трудн остей , в которых близкородственн ость ста новит ся не
облегчающим, а усложняющим фактором.
Вместе с тем, принадлежность к одной ветви славянской культуры,
общность исторических судеб – это та объективная данность, которая
способствует заинтересованности студентов в изучаемом предмете, а все
вместе – помогает разобраться в основах современной политической жизни
Украины, специфике межгосударственных российско-украинских
отношений. Несмотря на неразработанность методики преподавания
украинского языка как иностранного в России, уровень его преподавания
в МГИМО соответствует современным требованиям. Кафедра регулярно
получает прессу на украинском языке, сотрудничает с Институтом
международных отношений при Киевском национальном университете
имени Тараса Шевченко, откуда к нам поступает издаваемый КНУ вестник
“Актуальные проблемы международных отношений” на украинском языке,
а в мультимедийном классе через Интернет студенты регулярно смотрят
украинские новостные программы.
Список использованной литературы
1. Витлин М.А. Метод. рекомендации по учету психологических особенностей
взрослых в процессе обучения иностранному языку / М.А. Витлин. – СПб. : 2007.

СМЕШЕНИЕ ПАДЕЖЕЙ
В РУССКОЙ РЕЧИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СТУДЕНТОВ
Юфименко В.Г.
Украина, Полтава, ВДЗУ ”Украинская медицинская
стоматологическая академия”
Объектом настоящего исследования является один из языков тюркской группы – азербайджанский, задачей – выяснить устройство его
грамматической системы, сопоставить ее с грамматической системой
русского языка, чтобы понять причины тех или иных трудностей, которые
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испытывают его носители при освоении русских предложно-падежных
конструкций. Мы остановились на азербайджанском языке, поскольку
он является родным для значительной части иностранных студентов,
которые обучаются в нашем вузе.
Как известно, в русском языке все косвенные падежи имеют в ряду
других своих значений и пространственное значение, например:
1. Родительный падеж: комплекс значений, указывающих на предмет,
по отношению к которому выражается отстранение, удаление, выделение
другого предмета или отделительное положение другого предмета: уйти
из комнаты, сбросить снег с крыши, отъехать от дома,сидеть у окна.
2. Дательный падеж: комплекс значений, указывающих на предмет,
внешняя граница которого служит пунктом направленности и сближения
другого предмета. В сочетаниях с предлогами: идти к лесу.
3. Винительный падеж: комплекс значений, указывающих на предмет,
в пределы которого направлен другой предмет или действие. Реализуется
с предлогами, выражающими направленность во внутренние (В) или
внешние (НА) пределы предмета: пойти в школу, положить на стол; а
также ЗА (зайти за угол), ПОД [залезть под диван).
В азербайджанском языке имеется три падежа, содержащие в ряду
других значений пространственное, причем падежная система устроена
таким образом, что каждый падеж отвечает лишь за одно пространственное значение. Можно считать, что она устроена более логично [1:
169–173]. Анализ русской падежной системы через призму основных
пространственных значений и сравнение с устройством падежной
системы азербайджанского языка подвел нас к предположению, что в
освоении азербайджанцами русских падежей, в их смешении должны
быть определенные закономерности (прежде смешение падежей
билингвами казалось нам хаотичным, бессистемным).
Анализируя в сопоставительном аспекте локативные предложнопадежные системы двух языков, мы должны отметить, что они близки
в главном: в системе азербайджанского языка так же, как в системе
русского, предусмотрена возможность различения в речи (при помощи
падежей) основных пространственных значений: местонахождения,
перемещения-приближения и перемещения-удаления, следовательно, эти
значения должны различаться в языковом сознании азербайджанца.
Различие в системах рассматриваемых языков связано с составом
падежей, выражающих основные пространственные значения, с их
количеством при выражении значений перемещения-приближения и
ме стон а хождени я в русском и азербай джа нском язы ка х: в
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азербайджанском языке, передавая одно из этих значений, нужно
использовать один падеж (передавая второе – другой падеж), русский
язык располагает двумя и тремя падежами на каждое значение [2: 29
]. Это различие и явилось основанием для предположения, что
смешение русских падежей азербайджанцами будет закономерным, а
именно – будет производиться исключительно между падежами в
рамках одного пространственного значения (например, замена
твори тельн ого п а дежа п редложн ым в ра мка х зн ачен и я
местонахождения: типа лежит под столе), но не между падежами,
отвечающими за разные пространственные значения (например, замена
винительного падежа предложным: войти в доме).
Приведем некоторые факты, поддерживающие данную гипотезу,
которые были зафиксированы нами в спонтанной речи студентовазербайджанцев. Так, выражая местонахождение предмета, они говорили:
“под столе”, “за доме”, “на листиком”, “на стула”, “под елки”.
Видимо, в сознании азербайджанца не сразу закрепляется связь
определенного предлога и определенного падежа, что ведет к взаимозаменяемости падежей в рамках одного значения, т.е. при выражении в
русском языке значения местонахождения азербайджанцы должны
смешивать предложный, родительный и дательный падежи (на листиком, за доме, под стола), при выражении перемещения-приближения
взаимозаменяемыми станут дательный и винительный падежи (вызвали
на доску).
Список использованных источников
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УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
НА ПЕРВОМ КУРСЕ
Юфименко В.Г.
Украина, Полтава, ВДЗУ “Украинская медицинская
стоматологическая академия”
Сейчас все интенсивнее разрабатывается и внедряется в практику
преподавания концепция индивидуализации обучения. Под
индивидуализацией обучения можно понимать “ преподавание,
методически ориентированное на конкретный контингент студентов, в том
числе на каждого отдельного студента в конкретных учебных условиях”.
Использование этого принципа на практике позволяет выработать
правильный подход к определению оптимального режима работы в
учебной группе, в том числе с каждым студентом, полнее раскрыть
резервные возможности каждого и тем самым максимально
интенсифицировать учебный процесс.
Многие методисты считают, что первый уровень индивидуализации –
это приспособление техники обучения к общенациональной языковой
тактике овладения языком, т.е. учет национальных особенностей каждой
конкретной группы. Уже с первых дней обучения студентов необходимо
учитывать различия в усвоении студентами русского произношения.
Фонетический минимум, который должны усвоить студенты, общий, но
пути овладения им различны. Этот минимум служит материалом, который
подлежит специальной обработке для той или иной национальной
аудитории. Преподаватель должен прежде всего выявить те факты, которые
наиболее трудно усваиваются носителями другого конкретного языка,
т.е. определить сквозные фонетические темы, а затем разработать на их
основе индивидуализированные учебные задания.
К примеру, для китайской аудитории одним из трудных вопросов
является фонетическая система русского слова. Трудности возникают в
связи с двумя способами осмысления структуры слова в русском языке:
1) слово как морфологическая единица и 2) слово как фонетическая
единица. В китайском языке нет двух разных делений слова, поэтому
количество слогов почти всегда совпадает с количеством морфем. В
русском языке элементарной фонетической единицей служит звук, а
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элементарной фонетической единицей китайского мышления следует
считать слог.
При презентации грамматического материала также необходимо
учитывать индивидуальные особенности определенных национальных
групп. Языковые знания сообщаются студентам в виде правил и
инструкций. При этом возможен как индуктивный путь приобретения
знаний, когда от наблюдения над фактами языка студенты подводятся к
обобщениям, к правилу, так и дедуктивный, когда сначала дается правило,
обобщение, которое затем иллюстрируется примерами. Из практики нами
замечено, что в арабской аудитории чаще можно использовать
индуктивный метод подачи грамматического материала, так как эти
студенты обладают способностью самостоятельно обнаруживать
закономерности построения высказываний в учебном материале.
Необходимые языковые средства и правила накапливаются у них в ходе
коммуникативной деятельности. Для большинства африканских студентов,
студентов из Юго-Восточной Азии, Ирана, наоборот, характерна
необходимость теоретического осмысления языковых особенностей,
потребность в грамматическом анализе. Эти студенты овладевают
иностранным языком намного лучше и быстрее, если сначала для них
формулируются правила, которые являются средством, ускоряющим
процесс обучения.
Работая с арабскими студентами, а также со студентами из Ирана,
преподаватель должен уделить особое внимание такому виду речевой
деятельности, как письмо. У этой категории студентов особую трудность
вызывает орфография и каллиграфия.
Чтобы правильно писать по-русски, недостаточно знать только графику,
необходимы знания по орфографии, орфоэпии. Для студентов из арабских
стран и Ирана важно ознакомление с письмом справа налево, с отдельным
написанием слов и предложений, ознакомление со знаками препинания.
Очень важно правильно вводить новые слова, соблюдая методический
принцип: слышу, повторяю, вижу, пишу.
К частотным и трудно исправляемым ошибкам иранских студентов
можно отнести ошибки на управление глаголов. Особые трудности связаны
с управлением глаголов, когда один и тот же глагол по лексическому
значению в русском и персидском языках требует несхожих падежей и
управляет по-разному, или требует предлога в персидском языке, а в
русском языке вообще обходится без предлога, или имеет отличное от
персидского языка управление.
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Изучая предложно-падежную систему русского языка, преподаватель
должен объяснить студентам-иностранцам, что управление, т.е. связь слов
в предложении, при которой для выражения определенных смысловых
отношений то или иное слово требует постановки другого (зависимого)
слова в строго определенной позиции, надо принимать как данность
русского языка, не сравнивая его с грамматикой родного языка.
Обучая студентов чтению, преподаватель должен также учитывать
их национальные особенности. Для студентов из Юго-Восточной Азии,
ориентирующихся на пословное запоминание читаемого, должна
даваться установка на охват общего содержания уже при первом чтении
и, наоборот, установка на углубленное понимание, включающее
пон иман ие деталей, – для ара бски х студентов, привыкши х к
поверхностному восприятию читаемого.
Таким образом, учет национальных особенностей студентов
способствует поддержанию стойкого интереса иностранцев к изучению
русского языка, помогает преподавателям выбрать оптимальный способ
презентации нового материала, эффективный путь работы над сложными
темами русского языка, разработать и реализовать методы и приемы
предвидения и коррекции типичных трудностей и ошибок.
Список использованных источников
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